
1§ Yhdistyksen nimi,  
Yhdistyksen nimi on Kumpulan Speksi ry. Näissä säännöissä siitä käytetään nimeä yhdistys. 

2§ Kotipaikka 
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. 

3§ Virallinen kieli 
Yhdistyksen virallinen kieli on suomi, mutta jokaisella on oikeus esittää asiansa myös ruotsin tai 
englannin kielellä. 

4§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu 
Yhdistyksen tarkoituksena on  
1. Edistää opiskelijoiden musiikkinäytelmän (näissä säännöissä speksi) harrastusta Helsingin 
Yliopiston matemaattis-luonnontieteellisessä tiedekunnassa.  
2. Tarjota mahdollisuuksia jäsentensä  yhteiseen virkistys-, kulttuuri- ja harrastustoimintaan.  
3. Jakaa tietoa speksistä. 

5§ Tarkoituksen toteuttaminen  
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys tuottaa speksejä ja järjestää jäsenilleen koulutuksia sekä 
virkistys- koulutus- ja harrastustoimintaa.  

6§ Toiminnan tukeminen 
Yhdistys voi kerätä varoja toimintansa edistämiseksi järjestämällä myyjäisiä, maksullisia esityksiä 
ja huvitilaisuuksia ja asianmukaisen luvan saatuaan arpajaisia, harjoittamalla speksiin liittyvää 
julkaisutoimintaa ja oheistuotemyyntiä sekä ottamalla vastaan lahjoituksia, avustuksia ja 
testamentteja. Yhdistys voi kerätä jäsenmaksuja toimintansa tukemiseksi. 

7§ Jäsenet 
Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet. Yhdistyksen varsinaiseksi 
jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut Helsingin 
ylioppilaskunnan jäsen. Yhdistyksen ulkojäseneksi voidaan hyväksyä jokainen yhdistyksen 
toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä varsinaiseksi jäseneksi. Yhdistyksen 
kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta 
ja toimintaa. Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan enemmistöllä 
kutsua henkilön, joka on erityisen ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai muuten merkittävästi 
edistänyt sen toimintaa tai tarkoitusta. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus tai 
kymmenen yhdistyksen varsinaista jäsentä. Uuden jäsenet hyväksyy hakemusten pohjalta 
yhdistyksen hallitus.  

8§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla eroamisesta kirjallisesti yhdistyksen 
hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa. 

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen, mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta tai jos 
hän on toiminnallaan yhdistyksessä tai sen ulkopuolella aiheuttanut huomattavaa vahinkoa 
yhdistykselle tai hän ei enää täytä säännöissä tai laissa mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

9§ Jäsenmaksu 



Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä, ulkojäseniltä ja kannatusjäseniltä perittävän vuotuisen 
jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous. 

10§ Yhdistyksen kokoukset 
Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. Yhdistyksen 
vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja vaalikokous loka-joulukuussa. Ylimääräinen kokous 
pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun 
vähintään kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen yhdistyksen 
äänivaltaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous 
on pidettävä kolmenkymmenen päivän sisällä vaatimuksen esittämisestä hallitukselle. 

11§ Oikeudet yhdistyksen kokouksissa 
Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä ja äänioikeus 
varsinaisilla ja kunniajäsenillä siten, että jokaisella on yksi ääni. Kokouksen päätöksellä voidaan 
myös yhdistykseen kuulumattomalle henkilölle läsnäolo- ja puheoikeus. Kannatus- ja ulkojäsenillä 
ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa. 

12§ Yhdistyksen kokouksen koolle kutsuminen 
Yhdistyksen kokouksen kutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat. Kutsu 
on julkaistava yhdistyksen omalla sähköpostilistalla vähintään kaksi viikkoa ennen kokouksen 
ajankohtaa. 

13§ Vuosikokous 
Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa hallituksen määräämänä päivänä. 
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri 
3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varahenkilöt 
4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
6. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
7. esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 
8. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
9. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
10. hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle 
11. hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle 
12. päätetään yhdistyksen jäsenmaksujen suuruus 
13. päätetään jäsenmaksujen maksamisen eräpäivä 
14. käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat 
15. kokouksen päättäminen 

14§ Vaalikokous 
Yhdistyksen vaalikokous pidetään loka-joulukuussa hallituksen määrämänä päivänä. 
Yhdistyksen vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 
3. valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset varahenkilöt 
4. valitaan kaksi ääntenlaskijaa 



5. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
6. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
7. valitaan puheenjohtaja, taloudenhoitaja ja sihteeri seuraavalle toimikaudelle 
8. valitaan hallituksen muut jäsenet seuraavaksi toimikaudeksi 
9. valitaan yhdistyksen toimihenkilöt 
10. valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varatoiminnantarkastajat 
seuraavalle toimikaudelle 
11. käsitellään muut kokouskutsussa olleet asiat 
12. kokouksen päättäminen 

15§ Käsiteltävät asiat 
Yhdistyksen kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi ottaa 
käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireiseksi viiden kuudesosan enemmistöllä.  

16§ Yhdistyksen hallitus 
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus johon kuuluu vaalikokouksessa valitut puheenjohtaja, sihteeri ja 
taloudenhoitaja sekä 0-5 muuta jäsentä. Hallituksen puheenjohtajan ja vähintään puolet muista 
hallituksen jäsenistä on oltava varsinaisia jäseniä. Ulkojäseniä hallituksessa voi olla korkeintaan 
kaksi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Hallituksen toimintakausi on 
kalenterivuosi. Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta 
niissä. Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. 

17§ Hallituksen tehtävät 
Hallituksen tehtäviin kuuluu: 
1. johtaa yhdistyksen toimintaa 
2. edustaa yhdistystä 
3. valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset 
4. hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta 
5. päättää jäseneksi hyväksymisestä 
6. valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa 
7. kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa sekä 
8. vastata speksin tuottamisesta 

18§ Hallituksen kokoukset 
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, kun hän katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään 
puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu 
hallituksen keskuudessaan sopimalla tavalla ja kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan 
lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, henkilövaaleissa kuitenkin 
arpa. 

19§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai taloudenhoitaja yksin taikka kaksi muuta 
hallituksen jäsentä yhdessä. Hallituksella on myös oikeus myöntää nimenkirjoitusoikeus 
haluamilleen henkilöille kullekin yksin yleisesti tai yksittäisiin asioihin. Hallitus voi myös poistaa 
nimenkirjoitusoikeuden haluamiltaan henkilöiltä. 

20§ Omaisuuden myynti- ja vaihto-oikeus 



Hallituksella on oikeus myydä ja vaihtaa yhdistyksen omaisuutta.  

21§ Virkailijat ja toimihenkilöt 
Hallitus voi valita toiminnan edistämiseksi jäsenistöstään hallituksen alaisia virkailijoita, 
toimihenkilöitä ja toimikuntia. Tällöin on asetettava myös toimikausien pituudet ja toimikuntien 
osalta toimikunnan vastuuhenkilö. 

22§ Tilikausi ja toiminnantarkastus 
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös sekä yhdistyksen ja hallituksen kokousten 
pöytäkirjat on annettava toiminnantarkastajille vähintään kahta viikkoa ennen vuosikokousta. 

23§ Sääntöjen muuttaminen 
Muutoksia tai lisäyksiä yhdistyksen sääntöihin voi tehdä ainoastaan yhdistyksen kokouksen 
päätöksellä. Muutos- tai lisäysehdotus hyväksytään, jos sitä kannattaa vähintään kolme neljäsosaa 
äänestyksessä annetuista äänistä. Ehdotukset yhdistyksen sääntöjen muutoksista on jätettävä 
kirjallisena yhdistyksen hallitukselle, jonka on esitettävä ne seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. 
Sääntöjen muutoksen käsittelystä on mainittava kokouskutsussa. 

24§ Yhdistyksen purkaminen 
Yhdistys puretaan, jos yhdistyksen kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan enemmistöllä 
annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä 
vuorokautta. Yhdistyksen purkautuessa varallisuus lahjoitetaan yhdelle tai useammalle kokouksen 
valitsemalle Helsingin yliopiston matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan tiedekunta- tai 
ainejärjestölle.


