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Rovaniemen Lastu ry:n säännöt 

1. YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Rovaniemen Lastu ry, ja sen kotipaikka on Rovaniemi.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Lapin yliopiston kasvatustieteiden
tiedekunnan kasvatusalojen (kasvatusala sekä kasvatustieteen,
aikuiskasvatustieteen ja mediakasvatuksen) opiskelijoiden aineyhdistyksenä ja
etujärjestönä. Tarkoituksena on vaikuttaa Lapin yliopiston kasvatustieteiden
opetuksen ja tutkimuksen kehittämiseen sekä kyseisten oppialojen opiskelijoiden
opiskeluolosuhteisiin ja harrastusmahdollisuuksiin. Lisäksi tarkoituksena on
edistää kyseisistä opintosuunnista valmistuneiden sijoittumista koulutustaan
vaativiin tehtäviin ja turvata opiskelusuuntien oikeudenmukainen asema muiden
akateemisten tutkintojen joukossa.

3. YHDISTYKSEN TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksen toteuttamiseksi yhdistys tekee esityksiä, aloitteita ja selvityksiä sekä
antaa lausuntoja. Yhdistys pitää myös yhteyttä Lapin yliopiston ja
kasvatustieteiden tiedekunnan hallintoon, ylioppilaskuntaan, muihin ainejärjestöihin
ja opiskelijajärjestöihin sekä alan ammattijärjestöihin. Lisäksi yhdistys harjoittaa
tiedotus- ja julkaisutoimintaa ja voi järjestää kokouksia, kursseja, esitelmä- ja
luentotilaisuuksia, neuvottelupäiviä, opintomatkoja ja juhlia.

4. YHDISTYKSEN TALOUS
Toimintansa järjestämiseksi yhdistys kantaa jäsenmaksuja, suorittaa
rahankeräyksiä sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.

5. YHDISTYKSEN TOIMINTA- JA TILIKAUSI
Yhdistyksen toimintakausi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilikausi alkaa tammikuun
1. päivänä ja päättyy joulukuun 31. päivänä.

6. YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä Lapin yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan
kasvatusalan sekä kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja mediakasvatuksen
opiskelija. Opiskelijan katsotaan liittyneen yhdistyksen jäseneksi hänen
maksettuaan yhdistyksen jäsenmaksun ja hallituksen hyväksyttyä hänet.
Yhdistyksen jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä yhdistyksen tai yhdistyksen
hallituksen kokouksessa hänen vaihtaessaan opiskelemaan toiseen tiedekuntaan
tai kasvatustieteellisen tiedekunnan luokanopettajapuolelle tai hänen siirtyessään
opiskelemaan toiseen yliopistoon. Samoin jäsen erotetaan tai hänen on erottava
jäsenen valmistuessa tai keskeyttäessään opintonsa.
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7. YHDISTYKSEN JÄSENEN MAKSUT
Yhdistyksen jäseniltä perittävistä jäsenmaksuista päätetään yhdistyksen 
vuosikokouksessa vuodeksi kerrallaan.

8. YHDISTYKSEN PÄÄTÖKSENTEKO
Päätösvalta yhdistyksessä on yhdistyksen jäsenillä. Päätösvaltaa käytetään 
yhdistyksen kokouksissa, joista ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään 
kolme (3) päivää ennen kokousta yhdistyksen sähköpostilistan kautta. Yhdistyksen 
sääntömääräisiä kokouksia ovat yhdistyksen vuosikokous ja yhdistyksen tilikokous, 
joihin kutsutaan sähköpostilistan kautta vähintään seitsemän (7) päivää ennen 
kokousta.

9. YHDISTYKSEN VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain marraskuussa. Siinä käsitellään 
hallituksen seuraavalle toiminta- ja tilikaudelle esittämä toimintasuunnitelma ja 
talousarvio, valitaan seuraavalle toimintakaudelle puheenjohtaja ja muut hallituksen 
jäsenet, valitaan seuraavalle tilikaudelle 1-2 tilintarkastajaa tai 1-2 
toiminnantarkastajaa, sekä heille varamiehet, määrätään seuraavalla 
toimintakaudella jäseniltä perittävistä jäsenmaksuista sekä käsitellään mahdolliset 
muut esille tulevat asiat.

10. YHDISTYKSEN TILIKOKOUS
Yhdistyksen tilikokous pidetään vuosittain helmikuussa. Siinä käsitellään edellisen 
toimintakauden hallituksen esittämä toimintakertomus, edellisen tilikauden 
tilinpäätös ja edellisen tilikauden tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto 
ja päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
edellisen toiminta- ja tilikauden hallitukselle sekä käsitellään mahdollisesti muut 
esille tulevat asiat.

11. YHDISTYKSEN HALLINTO
Yhdistyksen hallintoa ja yhdistyksen toiminnan käytännön järjestelyjä hoitaa 
yhdistyksen hallitus, johon kuuluu hallituksen puheenjohtajan lisäksi neljästä 
kahdeksaan (4-8) muuta jäsentä. Hallitukseen voidaan valita tämän lisäksi yhdestä 
kahteen (1-2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on yhdistyksen toimintakausi. 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja rahastonhoitajan. Hallitus 
voi valita keskuudestaan muita toimihenkilöitä. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan 
tai hänen ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on 
päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Hallituksen kokoukset ovat julkisia 
yhdistyksen jäsenille, ellei hallitus toisin päätä.
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12. YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT  
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja 
yhdessä rahastonhoitajan kanssa.  
 
13. YHDISTYKSEN TILINTARKASTAJAT TAI TOIMINNANTARKASTAJAT  
Yhdistyksellä on yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai i toiminnantarkastajaa ja yksi tai 
kaksi varatilintarkastajaa tai varatoiminnantarkastajaa. Heidän toimikautensa on 
kalenterivuosi.  
 
14. YHDISTYKSEN TILINTARKASTUS TAI TOIMINNANTARKASTUS  
Yhdistyksen hallituksen on jätettävä toimikautensa tilinpäätös tilintarkastajalle tai 
toiminnantarkastajalle vähintään kuukautta ennen toimikautta seuraavaa 
yhdistyksen tilikokousta, kuitenkin viimeistään toimikautta seuraavan tammikuun 
loppuun mennessä. Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan on annettava 
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen toimikauttaan seuraavaan 
kokoukseen mennessä.  
 
15. YHDISTYKSEN PURKAUTUMINEN TAI LAKKAUTTAMINEN 
Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jäävät varat Lapin 
yliopiston ylioppilaskunnalle purkamisesta päättävän kokouksen päätöksen 
mukaisesti.  
 
16. MUUT ASIAT  
Muutoin yhdistyksen toiminnassa (mm. sääntömuutosasioissa) noudatetaan 
voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä. 
 


