ELSA Finland ry:n säännöt
1§ NIMI
Yhdistyksen nimi on ELSA Finland, joka on lyhenne sanoista The European Law Students’
Association Finland.
2§ KIELET
Yhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.
3§ KOTIPAIKKA
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kokoukset voidaan pitää myös muualla
Suomessa.
4§ TARKOITUS JA TOIMINTAMUODOT
Yhdistyksen tarkoituksena on
1. edustaa jäsenjärjestöjään ja niiden jäseniä kansainvälisessä opiskelijajärjestössä
The European Law Students’ Associationissa, ELSA:ssa,
2. edistää kansainvälistä yhteistyötä ja
3. antaa suomalaisille oikeustieteen opiskelijoille ja nuorille lakimiehille
mahdollisuuksia perehtyä eri maiden oikeusjärjestelmiin ja talouselämään.
Tarkoituksensa
toteuttamiseksi
yhdistys
järjestää
voittoa
tavoittelematta
harjoittelijavaihtoa, opintomatkoja, seminaareja ja muuta tarkoitustaan edistävää toimintaa
tarvittaessa yhteistyössä jäsenjärjestöjensä, muiden maiden ELSA-yhdistysten tai muiden
kansainvälistä toimintaa harjoittavien yhdistysten kanssa.
5§ YHDISTYKSEN JÄSENET
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Suomessa oikeustiedettä
opiskelevien tai oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden muodostama
rekisteröity yhdistys, joka harjoittaa ELSA-toimintaa paikkakunnalla, jolla annetaan
oikeustieteellistä opetusta (paikallisyhdistys). Kultakin paikkakunnalta voidaan hyväksyä
vain yksi tällainen yhdistys. Jäseneksi hyväksymisestä päättää yhdistyksen kokous.
Ulkojäseneksi voi yhdistyksen hallitus hakemuksesta hyväksyä Suomessa oikeustiedettä
opiskelevien tai oikeustieteellisen tutkinnon suorittaneiden henkilöiden muodostaman
rekisteröidyn yhdistyksen.

Yhdistyksen kokous voi hallituksen ehdotuksesta kutsua ELSA-toiminnassa ansioituneita
henkilöitä yhdistyksen kunniajäseniksi.
6§ YHDISTYKSELLE SUORITETTAVAT MAKSUT
Yhdistys perii jäsenjärjestöiltään vuotuista jäsenmaksua, jonka suuruus vahvistetaan
yhdistyksen syyskokouksessa. Ulkojäsenten jäsenmaksu voidaan määrätä pienemmäksi
kuin varsinaisten jäsenten jäsenmaksu.
Yhdistyksen kokous voi päättää periä varsinaisilta jäseniltään ylimääräistä maksua.
7§ HALLITUS JA TOIMINNANTARKASTAJAT
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään neljä ja enintään kahdeksan
muuta jäsentä, joiden lukumäärästä päättää yhdistyksen kevätkokous.
Yhdistyksellä on vähintään yksi ja enintään kaksi toiminnantarkastajaa sekä vähintään yksi
ja enintään kaksi varatoiminnantarkastajaa.
8§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT
Yhdistyksen nimen
saavat
kirjoittaa
hallituksen puheenjohtaja,
pääsihteeri, taloudenhoitaja tai hallituksen jäsen, jonka hallitus on siihen erikseen
oikeuttanut.
9§ TILI- JA TOIMIKAUSI
Yhdistyksen tili- ja toimintakausi on elokuun alusta heinäkuun loppuun. Hallituksen ja
tilintarkastajain toimikausi on elokuun alusta heinäkuun loppuun.
10§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen loka-joulukuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto,
2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta,
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä,
joihin yhdistyksen hallinto ja toiminnantarkastajien lausunto ehkä antavat aihetta,
4. hyväksytään talousarvio toimintakaudelle, sekä päätetään ulkojäsenten ja
varsinaisten jäsenten jäsenmaksujen suuruudesta,
5. hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma toimintakaudelle sekä
6. käsitellään hallituksen ja jäsenjärjestöjen esille tuomat muut asiat.

Yhdistyksen maalis-huhtikuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat
asiat:
1. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja saman kokouksen päättämä määrä muita
hallituksen jäseniä,
2. valitaan vähintään yksi ja enintään kaksi toiminnantarkastajaa sekä vähintään yksi
ja enintään kaksi varatoiminnantarkastajaa, sekä
3. käsitellään hallituksen ja jäsenjärjestöjen esille tuomat muut asiat.
11§ HALLITUKSEN JÄSENTEN VAALI
Ehdokkaita hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaaliin saavat asettaa
kokousedustajat, paikallisyhdistysten hallitukset sekä vähintään 10 jonkin
paikallisyhdistyksen jäsentä yhdessä viimeistään kokousta edeltävän vuorokauden aikana.
Hallitus voi painavasta syystä jatkaa tätä määräaikaa.
Hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet valitaan yksinkertaisella
ääntenenemmistöllä. Ehdokkaaksi hallituksen jäsenten vaaleissa asetutaan yhden
toimialan vastaavan paikkaan.
12§ YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kirjallinen kutsu on
toimitettava jäsenjärjestöille ja kunniajäsenille viimeistään 14 päivää ennen kokousta.
Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle tarpeen vaatiessa tai kun jokin varsinaisista
jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti vaatii.
13§ JÄSENYHDISTYSTEN EDUSTUS YHDISTYKSEN KOKOUKSISSA
Kullakin varsinaisella jäsenellä on oikeus lähettää yhdistyksen kokouksiin kolme
edustajaa, joista jokaisella on yksi ääni.
Kullakin ulkojäsenellä on oikeus lähettää yhdistyksen kokouksiin edustajia, joilla on
puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
Mikäli jäsen on estynyt osallistumaan kokoukseen fyysisesti, voi kokoukseen osallistua myös
luotettavaa teknistä apuvälinettä käyttäen.
Kunniajäsenillä on kokouksessa puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.
14§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Ehdotus yhdistyksen purkamisesta katsotaan hyväksytyksi, jos kahdessa perättäisessä
vähintään kahden viikon väliajoin pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään 5/6
annetuista äänistä sitä kannattaa.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava purkamisesta päättäneen yhdistyksen
kokouksen tarkemmin määräämään näiden sääntöjen 4 §:n mukaisen tarkoituksen
toteuttamiseen.

