SETENTA RY:N SÄÄNNÖT
1 § Nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Setenta ry. ja sen kotipaikka on Helsinki.
2 § Tarkoitus ja toiminta
Yhdistyksen ensisijaisena tarkoituksena on valvoa Helsingin yliopistossa iberoromaanisia kieliä opiskelevien
yhteisiä etuja. Toinen yhdistyksen tarkoitus on kannustaa iberoromaanisten kielten opiskelijoita yhteisiin
vapaa-ajan aktiviteetteihin. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, tekee aloitteita ja
yhteistyötä mm. romaanisten kielten laitoksen kanssa sekä järjestää jäsenilleen vapaa-ajan toimintaa.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä järjestää erilaisia
tapahtumia, myyjäisiä ja arpajaisia asianmukaiset kuvat saatuaan.
3 § Jäsenet
Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki Helsingin yliopistossa pää- tai sivuaineena iberoromaanisia kieliä
sekä baskia opiskelevat ilmoittamalla asiasta sähköisesti yhdistyksen hallitukselle. Jäsenet hyväksyy hallitus,
joka myös pitää jäsenistä kirjaa. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa. Jäsenet voidaan
erottaa, kun hänen opinto-oikeutensa Helsingin yliopistossa päättyy. Jäsenillä ei ole velvollisuutta suorittaa
jäsenmaksua.
4 § Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja viidestä
kahdeksaan (5-8) muuta varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on
vuosikokousten välinen aika. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin,
taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessaan
estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus
on päätös valtainen kun vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan
luettuna, on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan
ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai
taloudenhoitajan kanssa.
6 § Tilikausi ja tilintarkastus
Yhdistyksen tilikausi ja tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös liitteineen ja
toimintakertomus on toimitettava tilintarkastajille viimeistään kuukausi ennen vuosikokousta.
Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen
vuosikokousta.

7 § Yhdistyksen kokoukset¨
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on julkaistava viimeistään seitsemän (7) päivää
ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistalla. Kokouksia pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai
kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä
sitä erityisesti ilmoitetusta syystä hallitukselta kirjallisesti vaatii.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni.
Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yksinkertainen enemmistö annetuista
äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin arpa.
8 § Vuosikokous
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- tai helmikuussa.
Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan
valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
5. Edellisen vuoden tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastajien lausunto
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen
7. Kuluvan vuoden toimintasuunnitelma, talousarvio
8. Hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta
9. Kahden tilintarkastajan ja kahden varatilintarkastajan valinta
10. Muut kokouskutsussa mainitut asiat
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava
siitä kirjallisesti hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta.
9 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa
vähintään kolme neljäsosan (3/4) enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on
mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään
yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä
tavalla. Samoin toimitaan yhdistyksen tullessa lakkautetuksi.
10 § Voimaantulo
Nämä säännöt on hyväksytty yhdistyksen kokouksessa 27.5.2015 ja ne astuvat voimaan 8.7.2015 Patenttija rekisterihallituksen rekisteröiminä korvaten kaikki aiemmat säännöt.

