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OPISKELIJAYHDISTYS TRADE RY:N KOKOUS 
 
Aika: 29.7.2019 klo 18:00 
 
Paikka Proffan Kellari, Rehtoripellonkatu 6, 20100 Turku 
 
Läsnä Niklas Fagerlund 
 Iiro Rauhala 
 Veera Nyfors 
 Sara Lundstedt 
 Veera Lähteenmäki 
 Juho-Petteri Kiviranta 
 Rosamari Rissanen 
 Jere Vuorio 
 Santtu Pääkkönen 
 Anna Pentti 
 Neea Kärkkäinen 
 Viivi Vainio 
 Kasperi Laiho 
 Carl Åberg 
 

1 KOKOUKSEN AVAUS 

 
 Esitys: Avataan kokous 

 Päätös: Avataan kokous ajassa 18.05 

2 KOKOUKSEN JÄRJESTÄYTYMINEN 

 
Esitys: Viivi Vainio esitti itseään puheenjohtajaksi ja Kasperi Laihoa sihteeriksi. Anna Pentti esitti 

ääntenlaskijoiksi Iiro Rauhalaa ja Veera Nyforsia. 

Päätös: Valitaan Viivi Vainio puheenjohtajaksi ja Kasperi Laiho sihteeriksi. Valitaan Iiro Rauhala ja 
Veera Nyfors ääntenlaskijoiksi. 

 

3 LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

 
Esitys: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 Päätös: Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 
 

4 ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

 
Esitys: Viivi Vainio esitti esityslistan hyväksymistä. 

 Päätös: Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 

 
 

5 HALLITUKSEN JÄSENEN VAPAUTTAMINEN TEHTÄVÄSTÄÄN 
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Esitys: Veera Väänänen hakee vapautusta tehtävästään. 

 Päätös: Vapautetaan Veera Väänänen tehtävästään. 
 

6 HALLITUKSEN JÄSENTEN LUKUMÄÄRÄN PÄÄTTÄMINEN 

 
Esitys: Hallitus esittää hallituksen lukumääräksi 1+1+7+1, eli puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, 7 

hallituksen jäsentä sekä yksi varajäsen. 

 Päätös: Hyväksytään hallituksen pohjaesitys. 
 

7 HALLITUKSEN TÄYDENTÄMINEN 

 
Esitys: Täydennetään hallitusta yhdellä varsinaisella jäsenellä ja yhdellä varajäsenellä. Veera Ny-

fors esitti Veera Lähteenmäkeä ja Sara Lundstedtia hallitukseen. Sara Lundsted esitti itseään halli-

tuksen varajäseneksi ja Veera Lähteenmäki itseään hallituksen varsinaiseksi jäseneksi. 

Päätös: Valitaan Veera Lähteenmäki hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja Sara Lundstedt hallituk-

sen varajäseneksi. 

 

 

8 SÄÄNTÖMUUTOS (liite 1) 

 
Esitys: Hyväksytään sääntömuutos (liite 1). 

 Päätös: Hyväksytään sääntömuutos (liite 1) liitteen mukaisesti. 
 

 

9 MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

 
Iiro Rauhala esitti ponnen, että hallitus suunnittelee ja toteuttaa mittavan tanssiesityksen ALV 17.0 – 
tapahtumassa. Tanssiesityksen tulee sisältää runonlausuntaa, tiimipukeutumista ja fyysistä akroba-
tiaa. 
Veera Nyfors esitti lisäyksen, että Iiro Rauhalan esittämä ponsi kuvataan ja lisätään sosiaaliseen 
mediaan. 
Veera Nyfors kannatti Iiro Rauhalan pontta. 
Hyväksyttiin ponsi. 

10 KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

 
 

 Päätös: Kokous päätettiin 19.03. 
 
 

 
 
 
 
 
Viivi Vainio    Kasperi Laiho 
Puheenjohtaja   Sihteeri 
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Opiskelijayhdistys Trade ry:n säännöt  
 
Nimi, kotipaikka ja tarkoitus 
 
1§ 
Yhdistyksen nimi on Opiskelijayhdistys Trade ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku. 
 
2§ 
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia Turun ammattikorkeakoulussa tradenomiksi opiskelevien 
opiskelijoiden edunvalvojana edistäen ja valvoen heidän opiskeluun liittyviä yhteisiä etujaan. Yhdistys 
toimii myös opiskelijoille suunnatun virkistystoiminnan organisoijana. 
 
3§ 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
 

● järjestää kokouksia, koulutus- ja neuvontatilaisuuksia 
● järjestää kulloinkin sopivaksi katsomaansa virkistystoimintaa, kuten retkiä, luentoja ja juhlia 
● toimii yhteistyössä muiden paikallisten ja valtakunnallisten opiskelijayhdistysten, sekä muiden 

tradenomien tai tradenomiopiskelijoiden edunvalvontaan liittyvien tahojen kanssa 
● neuvottelee koulun hallintoelinten kanssa säännöllisin väliajoin 
● avustaa Turun ammattikorkeakoulun tutortoiminnan järjestämisessä 

 
Toimintansa tukemiseksi yhdistys on oikeutettu 
 

● perustamaan rahastoja 
● ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 
● asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia 
● harjoittamaan alaansa liittyvää julkaisutoimintaa 
● omistamaan toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta 
● harjoittamaan voittoa tavoittelematonta jäsenistölle kohdistettua opiskelutarvikkeiden ja 

oppikirjojen välitystä 
 
Yhdistys toimii Tradenomiopiskelijaliitto TROL ry:n jäsenyhdistyksenä. 
 
Yhdistys voi kuulua jäsenenä kotimaisiin ja ulkomaisiin yhdistyksiin, joiden tarkoitus vastaa yhdistyksen 
tarkoitusta tai on sitä lähellä. 
 
Jäsenet 
 
4§ 
Turun ammattikorkeakoulussa tradenomiksi opiskelevat henkilöt voivat liittyä yhdistyksen varsinaisiksi 
jäseniksi. Yhdistys voi halutessaan periä jäseniltään jäsen- sekä liittymismaksua, jonka suuruudet 
päättää syyskokous. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät ennallaan.  
 
5§ 
Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on kaikilla yhtäläinen äänioikeus ja vaalikelpoisuus. Jokaisella jäsenellä 
on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni. Kunniajäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus. 
 
6§ 
Yhdistys voi kutsua yksityishenkilöitä kunniajäsenikseen. Kunniajäsenet valitaan yhdistyksen 
kokouksessa hallituksen esityksestä. Kunniajäseneksi voidaan esittää henkilöä, jonka katsotaan 
toimineen ansiokkaasti Traden hyväksi, riippumatta siitä, onko hän tai onko hän ollut Traden jäsen. 
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Yhdistyksen kokoukset 
 
7§ 
Maalis-toukokuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat:  

● toimintakertomus 
● tilinpäätös ja tilikertomus 
● tilintarkastajien toiminnantarkastajan lausunto 
● päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä vastuuvelvollisille 

 
Syys-lokakuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat 
 

● toimintasuunnitelma ja talousarvio 
● puheenjohtajan vaali 
● varapuheenjohtajan vaali 
● hallituksen jäsenten vaali 
● tilintarkastajan ja varatilintarkastajan toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan 

vaali 
● jäsen- sekä liittymismaksun periminen ja sen suuruus 

 

8§ 
Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii. 
 
9§ 
Yhdistyksen kokoukset kutsutaan koolle ilmoittamalla kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat 
yhdistyksen ilmoitustaululla vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Kokouskutsun 
mukana on toimitettava myös kokouksessa hyväksytettäväksi esitettävät asiakirjat. 
 
10§  
Kokous on päätösvaltainen, jos kokous on kutsuttu koolle sääntöjen mukaisesti.  
 
11§  
Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä, ellei säännöissä nimenomaan toisin määrätä. 
Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan mielipide, paitsi henkilövaaleissa arpa. 
Valtakirjalla ei saa äänestää.  
 
12§  
Kokouksessa esillä oleva asia on pantava pöydälle, jos neljä (4) jäsentä niin vaatii, ellei sitä julisteta 
kiireelliseksi vähintään 2/3 enemmistöllä. Asian voi toistamiseen panna pöydälle vain 2/3 enemmistöllä. 
 
13§  
Kokouksen pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa, paitsi kevät- ja syyskokouksen, joiden 
pöytäkirjat tarkastaa kaksi (2) valittua pöytäkirjantarkastajaa kuukauden kuluessa kokouksesta. Tarpeen 
vaatiessa voidaan muiden kokousten pöytäkirjoja tarkastamaan valita pöytäkirjantarkastajat tai suorittaa 
tarkastus itse kokouksessa. 
 
Hallitus 
 
14§ 
Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa valittava hallitus. Hallituksen jäsenten 
toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen tehtävänä on:  

● yhdistyksen päätösten toimeenpano ja toiminnan johtaminen  
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● yhdistyksen kokouksissa käsiteltävien asioiden valmistelu ja esittely 
● yhdistyksen taloudenhoidon valvonta 
● yhdistyksen talousarvion ja toimintasuunnitelman laadinta 
● yhdistyksen edustuksesta päättäminen 
● toimihenkilöiden toiminnan valvominen 
● yhdistyksen toimintakertomuksen ja tilikertomuksen laatiminen 

Hallitus voi asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää. 

15§ 
Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, vähintään kolme (3) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä ja lisäksi 0-3 
varajäsentä, joiden lukumäärä vahvistetaan yhdistyksen kokouksessa. Varajäseniä voidaan valita vain jos 
hallituksen varsinaisia jäseniä on enimmäismäärä.  
 
Hallitus valitsee keskuudestaan: 

● sihteerin, joka pitää pöytäkirjaa yhdistyksen ja hallituksen kokouksissa, huolehtii kokouskutsuista 
ja muista ilmoituksista sekä yhdistyksen kirjeenvaihdosta ja arkistosta 

● rahastonhoitajan, joka hoitaa yhdistyksen taloutta ja laatii hallituksen valvonnassa tilinpäätöksen 

Hallituksen kokouksissa on jatkuva puhe- ja läsnäolo-oikeus myös kulloinkin tehtäviään suorittavilla 
tuutorivastaavilla. 
16§ 
Hallitus on päätösvaltainen, jos sen kaikille jäsenille on kokouksesta ilmoitettu ja läsnä on vähintään 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä kolme muuta hallituksen jäsentä. Hallitus voi päättää 
kiireellisiä asioita myös sähköisiä viestintävälineitä hyväksikäyttäen, mikäli tavoitettavissa on 
päätosvaltaisuuden vaatimuksien mukaisesti hallituksen jäseniä ja kaikki hallituksen jäsenet ovat 
hyväksyneet kokouksen pitämisen sähköisiä viestintävälineitä hyväksikäyttäen. 
 
Tradenomiopiskelijaliiton oikeudet 
 
17§ 
Liitolla on oikeus saada nähtäväkseen yhdistyksen tilit. 
 
18§ 
Liiton edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa ja 
hallituksen kokouksissa. 
 
19§ 
Liitolle lähetetään tiedoksi yhdistyksen kokousten pöytäkirjat. 
 
Hallinto ja talous 
 
20§ 
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on kalenterivuosi. 
 
21§ 
Yhdistyksen nimeämät toimihenkilöt, jotka eivät ole hallituksen jäseniä, nimitetään toimintakaudeksi 
kerrallaan. Mikäli tehtävä liittyy jonkin määrätyn suunnitelman hoitamiseen tai toteuttamiseen, voidaan 
henkilöä valittaessa päättää toisin. 
 
22§ 
Perustellusta syystä yhdistyksen kokous voi vapauttaa toimihenkilön kesken toimikautta. Hänen tilalleen 
tulee valita uusi toimihenkilö jäljellä olevaksi toimikaudeksi.  
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Erityisiä määräyksiä 
 
23§ 
Yhdistyksen nimenkirjoittajina toimivat puheenjohtaja, rahastonhoitaja sekä kaksi muuta hallituksen 
nimeämää toimihenkilöä. Vähintään kahden nimenkirjoitusoikeudellisen on oltava läsnä nimeä 
kirjoitettaessa.  
 
24§ 
Päätös yhdistyksen purkamisesta tai näiden sääntöjen muuttamisesta voidaan tehdä yhdistyksen 
kokouksessa vähintään ¾ äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä. Sääntöjen 
muuttaminen on hyväksyttävä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa. Purkamis- tai 
sääntömuutosehdotus on mainittava kokouskutsussa. Sääntömuutos on alistettava aina liiton hallituksen 
vahvistettavaksi. Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen jäljelle jääneet 
varat siten kuin yhdistyksen viimeinen kokous päättää käytettäväksi 2§:ssä mainittujen tarkoitusperien 
mukaisesti. 


