SAKU ry:n säännöt
Hyväksytty vuosikokouksessa 16.5.2018

1 (5)

SUOMEN AMMATILLISEN KOULUTUKSEN KULTTUURI- JA URHEILULIITTO,
SAKU RY:N SÄÄNNÖT
I Nimi ja kotipaikka
1§

Yhdistyksen nimi on Suomen ammatillisen koulutuksen kulttuuri- ja
urheiluliitto, SAKU ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampereen kaupunki.
Yhdistyksestä käytetään näissä säännöissä nimitystä liitto.

II Liiton tarkoitus
2§

Liiton tarkoituksena on jäsenyhteisöissä
1.
2.
3.
4.

edistää kulttuuri-, urheilu-, liikunta- ja retkeilytoimintaa,
edistää liikunta- ja kulttuurikasvatusta sekä hyvinvointia,
edistää yhteiskuntavastuullisuutta,
edistää toimintaansa liittyvää kansallista ja kansainvälistä
yhteistyötä,
5. lujittaa jäsenistön yhteishenkeä,
6. edistää muuta edellisiin verrattavaa jäsenten harrastustoimintaa
sekä
7. antaa jäsenistön käyttöön järjestötoiminnan osaamista.
III Tarkoituksen toteuttaminen
3§

Liitto toteuttaa tarkoitustaan
1. järjestämällä liiton tarkoitukseen liittyviä kulttuurin, urheilun,
liikunnan, retkeilyn ja hyvinvoinnin edistämisen tapahtumia,
kilpailuja sekä koulutustilaisuuksia,
2. tekemällä liiton tarkoitukseen liittyviä aloitteita ja antamalla
lausuntoja,
3. antamalla stipendejä liiton toiminnassa erityisen ansioituneille
jäsenyhteisöjen opiskelijoille ja henkilöstölle sekä
4. tukemalla jäsenistöä oman toimintansa toteuttamisessa ja
kehittämisessä.
5.

4§

IV Jäsenet
5§

Liitto voi liittyä hallituksen päätöksellä liiton tarkoitukseen liittyviin
järjestöihin.

Liiton varsinaisia jäseniä voivat olla kaikki liiton tarkoituksen
hyväksyneet oikeustoimikelpoiset ammatillisen koulutuksen järjestäjät ja
liiton toimialaan läheisesti liittyvät oikeustoimikelpoiset yhteisöt.
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Liiton varsinainen kokous voi kutsua hallituksen esityksestä liittoon
kunniajäseniä.
Liitto voi ottaa kannatusjäseneksi henkilön tai oikeustoimikelpoisen
yhteisön.
Jäsenen tulee ilmoittaa liittymisen yhteydessä liiton toiminnassaan
tarvitsemat tiedot ja sitoutua pitämään tiedot ajan tasalla.
V Jäsenmaksut
6§

Jäsenmaksu perustuu jäsenen opiskelijavuosien vähimmäismäärään tai
vastaavaan jäsenen opiskelijamäärää kuvaavaan lukuun. Lisäksi
vuosikokous määrittelee vuosittain minimijäsenmaksun.
Kannatusjäsen maksaa kannatusjäsenen jäsenmaksun. Kunniajäsen on
jäsenmaksuista vapaa.

VI Toiminnan rahoittaminen
7§

Toimintansa rahoittamiseksi liitto voi vastaanottaa avustuksia,
lahjoituksia ja testamentteja, järjestää koulutus-, huvi- ja
juhlatilaisuuksia, keräyksiä ja arpajaisia, harjoittaa alan julkaisu- ja
kustannustoimintaa, pitää majoitus- ja ravitsemusliikettä sekä välittää
jäsenilleen toimintaansa liittyvää materiaalia ja tarvikkeita.
Liitto voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä harjoittaa liiton
tarkoituksen toteuttamiseen välittömästi liittyvää ansiotoimintaa.

VII Liiton kokoukset
8§

Liitto pitää vuosittain yhden varsinaisen kokouksenhuhti–kesäkuussa.
Kutsu liiton kokoukseen on toimitettava vähintään kymmenen päivää
ennen kokouspäivää lähetettävällä kirjeellä tai jäsenen viralliselle
yhteyshenkilölle lähetettävällä sähköpostilla.

9§

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat
1. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan viralliset edustajat ja kunkin edustama äänimäärä.
3. Todetaan kokouksen laillisuus
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Hyväksytään liiton toiminnan vuosikertomus edelliseltä
toimintavuodelta.
6. Esitetään tilintarkastajien lausunto.
7. Vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
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8. Määrätään jäsenmaksuperusteet, yksikköjäsenmaksun suuruus,
minimijäsenmaksu sekä
kannatusjäsenmaksu.
9. Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma ja
talousarvio.
10. Kuullaan ehdollepanotoimikunnan esitys henkilövalinnoista.
11. Valitaan hallituksen puheenjohtaja kolmeksi seuraavaksi
toimintavuodeksi, mikäli toimikausi on päättymässä.
12. Valitaan kolmeksi seuraavaksi toimintavuodeksi hallitukseen kolme
tai, mikäli vuosikokous valitsee myös puheenjohtajan, kaksi
varsinaista jäsentä sekä yksi yleisvarajäsen erovuoroisten tilalle.
13. Valitaan hallituksen jäsenten keskuudesta varapuheenjohtaja
seuraavaksi toimintavuodeksi.
14. Valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja. Mikäli
tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastuslaissa tarkoitettu
tilintarkastusyhteisö, varatilintarkastajaa ei valita.
15. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
10 §

Asioista, joita liiton jäsenet haluavat liiton vuosikokoukseen
käsiteltäviksi, on tehtävä hallitukselle kirjallinen esitys viimeistään 28.
helmikuuta.

11 §

Hallitus päättää vuosittain, järjestetäänkö liiton kokoukseen
etäosallistumismahdollisuus, ja antaa tarkemmat ohjeet siihen
osallistumisesta. Mikäli etäosallistumismahdollisuus järjestetään, se
toteutetaan puhelimitse tai videoyhteyden tai muun teknisen
apuvälineen avulla. Osallistujan osallistumisoikeus todennetaan
kokousta edeltävänä päivänä sähköpostitse toimitetulla valtakirjalla.
Suljettuihin lippuäänestyksiin etäosallistuja osallistuu sähköpostitse.
Etäosallistujien on huomioitava, että esimerkiksi teknisten ongelmien
takia puheenvuorojen käyttäminen ja muu osallistuminen voi olla
rajoitettua.

VIII Kokousedustajat
12 §

Liiton kokouksessa käyttävät jäsenen päätösvaltaa jäsenen valtuuttamat
kokousedustajat.
Jäsen voi lähettää liiton kokoukseen 1–10 kokousedustajaa, joiden
kesken äänimäärä jakautuu jäsenen määrittämällä tavalla
kokonaislukuina.
Jäsenen äänimäärä määräytyy jäsenen jäsenmaksuperusteena olevan
opiskelijamäärän taikka yhdistyksen henkilöjäsen- ja henkilöstömäärien
mukaan seuraavasti:
Jäsenellä on yksi ääni alkavaa 500 opiskelijavuotta tai vastaavaa
jäsenmaksuperusteena olevaa opiskelijamäärää kohti.
Yhdistysjäsenen äänimäärää laskettaessa lasketaan ensiksi yhteen
yhdistyksen henkilöjäsenten ja yhdistyksen henkilöstön määrä.
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Yhdistysjäsenellä on tällä tavoin yhteenlasketun määrän perusteella yksi
ääni alkavaa 100 henkilöä kohti. Liiton varsinaisella jäsenellä voi
kuitenkin olla enintään 10 ääntä. Epäselvässä tapauksessa äänimäärän
ratkaisee liiton hallitus.
Jäsenellä, joka ei ole suorittanut kuluvan vuoden jäsenmaksuaan liiton
kokoukseen mennessä, ei ole äänioikeutta siinä kokouksessa.
Kunniajäsenellä on yksi ääni.
Kannatusjäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus.
IX Hallitus
13 §

Liitolla on hallitus, jonka toimikausi on kolme vuotta. Hallitukseen
kuuluu puheenjohtaja ja kahdeksan muuta jäsentä, joista yksi on
vuosikokouksen valitsema varapuheenjohtaja. Varsinaisten jäsenten
lisäksi on kolme yleisvarajäsentä, jotka toimivat hallituksen muiden
jäsenten varajäseninä.
Kolmasosa hallituksen jäsenistä ja yksi varajäsen on erovuorossa
vuosittain vuoron mukaan. Hallituksen kokouksissa on läsnäolo- ja
puheoikeus hallituksen kutsumalla opetusviranomaisen edustajalla sekä
opiskelijaedustajalla.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he sen katsovat tarpeelliseksi tai kun
kaksi hallituksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan ja
vähintään neljän muun jäsenen saapuvilla ollessa.
Hallituksen tehtävänä on
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

14 §

hoitaa liiton rahavaroja ja omaisuutta,
kutsua koolle liiton kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat,
hyväksyä ja erottaa liiton jäsenet,
hyväksyä jäsenmaksujen maksuunpanoluettelo,
valita toiminnanjohtaja ja tarvittavat hallituksen asiantuntijat sekä
muu henkilöstö
vastata liiton strategisesta ja operatiivisesta suunnittelusta ja
suunnitelmien toteuttamisesta,
päättää vuosittain asiantuntijaryhmistä,
laatia ja vahvistaa toimintaansa liittyvät säännöt sekä
päättää liiton huomionosoitusten myöntämisestä sekä muiden
huomionosoitusten tukemisesta.

Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yhdessä tai
jompikumpi yhdessä varapuheenjohtajan kanssa. Hallitus voi antaa
henkilölle oikeuden kirjoittaa yhdistyksen nimen yksin.
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X Muu toiminta
15 §

Liiton toiminta- ja tilivuosi on 1.8.–31.7.

16 §

Ehdotukset näiden sääntöjen muuttamiseksi on jätettävä hallitukselle
vähintään kaksi kuukautta ennen liiton kokousta. Liiton kokous ratkaisee
sääntöjen muutosta koskevat asiat vähintään 2/3 ääntenenemmistöllä
annetuista äänistä.
Samalla tavalla päätetään liiton purkamisesta, minkä ohessa päätetään
yksinkertaisella ääntenenemmistöllä liiton varojen luovuttamisesta
johonkin liiton tarkoitusta lähellä olevaan kohteeseen.

17 §

Muissa kohdin noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

