
 

 

Fundi ry:n säännöt 

 

I Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Fundi ry. Jäljempänä näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä yhdistys. 

Yhdistyksen kotipaikka on Espoo. 

2 § Yhdistyksen tarkoitus ja toiminta 

Yhdistyksen tarkoituksena on yhdistää Aalto-yliopiston kiinteistöalan opiskelijoita, kehittää 

jäsenistönsä taitoja ja tietämystä kiinteistöalalla, ajaa heidän etujaan ja edistää heidän 

hyvinvointiaan sekä opiskelu- että työelämässä, sekä innostaa heitä seuraamaan ammatillisia ja 

yleisiä yhteiskunnallisia kysymyksiä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi: 

• järjestää vierailuja, tutustumiskäyntejä, huvitilaisuuksia ja illanviettoja; 

• täydentää opetusta ammatillisten luentojen, ekskursioiden ja vastaavien avulla; 

• vaikuttaa opetuksen sisältöön ja tasoon sekä opintomateriaalin laatuun ja saatavuuteen 

tekemällä tarvittaessa asiaan liittyviä ehdotuksia ja aloitteita; 

• järjestää projekteja ja talkooluontoisia työtilaisuuksia; 

• pitää yhteyttä alan ammatillisiin järjestöihin, organisaatioihin, opiskelijajärjestöihin ja 

vanhoihin jäseniin. 

3 § Toiminnan tukeminen 

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi osallistua projektitoimintaan sekä vastaanottaa lahjoituksia ja 

testamentteja. Lisäksi yhdistys kerää jäsenmaksuja. 

Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta. 

4 § Yhdistyksen kielet 

Yhdistyksen viralliset kielet ovat suomi ja ruotsi. Rekisteröimis-, pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on 

suomi. 

 

II Jäsenet ja maksut 

5 § Jäsenet 

Yhdistyksen jäseniä ovat varsinaiset, uudet, vanhat, kannatus- ja kunniajäsenet. Varsinaisia ja uusia 

jäseniä voivat olla vain Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (jäljempänä AYY) jäsenet. 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan kirjallisen ilmoittautumisen perusteella hyväksyä 

jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut AYY:n jäsen, joka hyväksyy yhdistyksen 

tarkoituksen. 

Yhdistyksen hallituksella on kuitenkin oikeus poiketa edellä mainitusta rajoituksesta ja omaa 

harkintavaltaa käyttäen hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi myös muu kuin AYY:n jäsen. 

(Esimerkiksi samaa alaa eri oppilaitoksessa opiskeleva.) 

Yhdistyksen uudeksi jäseneksi voidaan kirjallisen ilmoittautumisen perusteella hyväksyä jokainen 

ensimmäistä opiskeluvuottaan Aalto-yliopistossa opiskeleva yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut 

AYY:n jäsen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. 



 

 

Yhdistyksen vanhaksi jäseneksi voidaan kirjallisen hakemuksen perusteella hyväksyä jokainen 

yhdistyksen varsinainen jäsen valmistumisensa jälkeen. Yhdistyksen vanhaksi jäseneksi voidaan 

myös hyväksyä jokainen yhdistyksen toiminnasta kiinnostunut AYY:n tai TKY:n entinen jäsen. 

Yhdistyksen kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä ilmoituksen perusteella yhdistyksen toimintaa 

taloudellisesti tai muuten tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö. 

Yhdistyksen kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 

annetuista äänistä kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut yhdistyksen toiminnassa tai 

muuten merkittävästi edistänyt sen tarkoitusta. Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee 

hallitus, mutta myös kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen 

oikeus. 

6 § Jäsenluettelo 

Yhdistys pitää jäsenluetteloa jäsenistään. Jäseniltä kerätään seuraavat tiedot: 

• sähköpostiosoite, 

• täydellinen nimi sekä 

• kotipaikka 

• opiskeluvuosi 

• AYY:n jäsenyys 

Jäsen on velvollinen ilmoittamaan yhdistykselle kotipaikkaansa ja nimeensä kohdistuvista 

muutoksista. 

7 § Jäsenmaksut 

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan Aalto-yliopiston lukuvuosittain yhdistykselle jäsenmaksun, 

jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous. Poikkeuksia ovat kuitenkin 

1) kunniajäsenet; 

2) varsinaiset jäsenet, jotka ovat tehneet poissaoloilmoituksen Aalto-yliopistoon koko 

jäsenmaksukaudeksi; 

3) vanhat jäsenet; 

4) uudet jäsenet. 

8 § Yhdistyksestä eroaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai 

sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi 

pöytäkirjaan. 

9 § Yhdistyksestä erottaminen tai muu rangaistusmenettely 

Jäsen voidaan katsoa eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan kuuden kuukauden 

kuluessa eräpäivästä. 

Hallitus voi erottaa jäsenen, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on 

yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella 

huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä 

mainittuja jäsenyyden ehtoja. 

Ennen päätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus selityksen antamiseen 

asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. 

Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle. 

 



 

 

10 § Erottamispäätöksestä valittaminen 

Erotetulla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle, jonka täytyy 

tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on 

toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa kirjallisen 

erottamisilmoituksen toimittamisesta ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, 

kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä. 

 

 

11 § Eronneen tai erotetun jäsenen liittyminen yhdistykseen 

Yhdistyksestä eronnut jäsen voi vapaasti liittyä yhdistykseen uudelleen, riippumatta siitä onko 

eroaminen tapahtunut omasta pyynnöstä vai jäsenmaksun suorittamatta jättämällä.  

Mikäli erotettu jäsen haluaa erottamishetkestä laskettuna kahden (2) seuraavan vuoden aikana liittyä 

uudelleen yhdistyksen jäseneksi, tulee hallituksen harkintaansa käyttäen päättää, onko erotetun 

liittämiselle yhdistyksen jäseneksi perusteltua syytä. Päätöksestä on toimitettava kirjallinen ilmoitus 

erotetulle jäsenelle.  

Asianosaisella on tällaisessa tapauksessa oikeus valittaa päätöksestä yhdistyksen kokoukselle, jonka 

täytyy tällöin vahvistaa päätös kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Valitus on 

toimitettava hallitukselle kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa kirjallisen ilmoituksen 

toimittamisesta ja se on käsiteltävä seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, kuitenkin viimeistään 

kuudenkymmenen (60) vuorokauden sisällä valituksen jättöpäivästä. 

 

III Yhdistyksen kokoukset 
 

12 § Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset. 

13 § Vuosikokous 

Vuosikokous on pidettävä kunakin kalenterivuonna maaliskuun loppuun mennessä ja siinä on 

käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 

1) toimintakertomus edelliseltä vuodelta 

2) tilikertomus ja tilinpäätös 

3) toiminnantarkastajien lausunto 

4) päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 

5) päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille 

6) hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle 

7) hallituksen valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle 

8) yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet ja eräpäivä seuraavalla jäsenmaksukaudella 

14 § Vaalikokous 

Vaalikokous on pidettävä kunakin kalenterivuonna marras- tai joulukuun aikana ja siinä on 

käsiteltävä ainakin seuraavat asiat: 

1) hallituksen puheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi 

2) hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi 

3) kahden toiminnantarkastajan (2) ja yhden (1) varahenkilön valinta seuraavaksi 

toimikaudeksi 

 



 

 

15 § Ylimääräiset kokoukset 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen 

olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai 

kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa 

varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa 

vaatimuksen esittämisestä, Aalto-yliopiston luentokausien ulkopuolella kuitenkin viimeistään 

kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 

16 § Oikeudet yhdistyksen kokouksissa 

Yhdistyksen kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla yhdistyksen jäsenillä. Varsinaisilla ja 

uusilla jäsenillä on esitysoikeus sekä äänioikeus siten, että jokaisella on yksi ääni. Muilla jäsenillä 

on puhe- ja esitysoikeus. Valtakirjalla ei saa äänestää. Kokouksen päätöksellä voidaan myös 

yhdistykseen kuulumattomalle myöntää läsnäolo-oikeus sekä puhe- ja esitysoikeus. 

17 § Päätöksenteko ja päätöksistä tiedottaminen 

Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä, ellei näissä 

säännöissä toisin määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 

vaaleissa kuitenkin arpa. Päätöksistä tiedotetaan kokouspöytäkirjoissa, jotka julkaistaan yhdistyksen 

sähköpostilistalla. 

18 § Koolle kutsuminen 

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on 

julkaistava yhdistyksen virallisella sähköpostilistalla vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen 

kokousta, Aalto-yliopiston luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään neljätoista (14) 

vuorokautta ennen kokousta. 

19 § Päätösvaltaisuus 

Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. 

20 § Käsiteltävät asiat 

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen 

asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä. Mikäli yhdistyksen 

jäsen haluaa tuoda jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä 

kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

Käsiteltäessä yhdistyksen sääntöjen muuttamista, hallituksen tai sen jäsenen taikka 

toiminnantarkastajan valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden 

myöntämistä, yhdistyksen purkamista tai kiinteistön luovuttamista tai kiinnittämistä, on asiasta 

mainittava kokouskutsussa. 

21 § Hallituksen jäsenen, varajäsenen tai toimihenkilön vapauttaminen tehtävistään 

Yhdistyksen kokous voi vapauttaa hallituksen jäsenen tai toimihenkilön tehtävistään kesken 

toimikauden 

1) tämän kirjallisesta pyynnöstä, tai 

2) erottamalla, jos tämä ei enää täytä laissa taikka näissä säännöissä mainittuja yhdistyksen 

jäsenyyden ehtoja, tai on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on toimeen ryhtyessään 

sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti 

vahingoittanut yhdistystä 

Erottamispäätökseen vaaditaan kokouksen kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistö. 

Esitys hallituksen jäsenen tai toimihenkilön vapauttamisesta tehtävistään on mainittava 

kokouskutsussa. 



 

 

IV Talous ja hallinto 

22 § Hallitus 

Yhdistyksen asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus. 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä kahdesta viiteen (2 - 5) muuta 

jäsentä. 

Yhdistyksen varsinaiset ja uudet jäsenet ovat vaalikelpoisia yhdistyksen hallituksen jäseniksi. 

23 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtäviin kuuluu: 

1) johtaa yhdistyksen toimintaa; 

2) valmistella yhdistyksen kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt 

päätökset; 

3) hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta; 

4) päättää jäseneksi hyväksymisestä; 

5) laatia ehdotus yhdistyksen toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja 

tilinpäätökseksi; 

6) valvoa toimihenkilöiden ja toimikuntien toimintaa; 

7) kutsua yhdistyksen kokoukset koolle tarpeen vaatiessa; sekä 

8) edustaa yhdistystä. 

24 § Hallituksen jäsenet 

Hallituksen puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä, huolehtii 

yhdistyksen kokousten koollekutsumisesta sekä valvoo, että yhdistyksen toiminta on sääntöjen 

mukaista. 

Hallitus nimeää keskuudestaan varapuheenjohtajan. Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan 

tehtävistä tämän ollessa estynyt. 

Sihteerin tehtävänä on laatia pöytäkirjat yhdistyksen kokouksista ja huolehtia arkistosta. 

Rahastonhoitajan tehtävänä on hoitaa yhdistyksen taloutta ja omaisuutta, valmistella ehdotukset 

tilinpäätökseksi ja talousarvioksi sekä vastata yhdistyksen jäsenrekisterin ylläpidosta. 

25 § Hallituksen kokoukset 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan 

sopimalla tavalla kaikille sen jäsenille, läsnä on vähintään puolet hallitukseen valituista, kuitenkin 

vähintään kolme, ja siten, että puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä kokouksessa. 

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee 

puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtakirjalla ei saa äänestää. 

26 § Yhdistyksen nimenkirjoittajat 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai 

jompikumpi heistä yhdessä jonkun muun hallituksen jäsenen kanssa. 

Hallituksella on oikeus myöntää erillinen nimenkirjoituslupa myös muulle henkilöille, kuin 

puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle tai muulle hallituksen jäsenelle.  

27 § Toimi- ja tilikausi 

Yhdistyksen toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

28 § Toiminnantarkastajat 



 

 

Yhdistyksen taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat kaksi toiminnantarkastajaa, jotka valitaan 

yhdistyksen vaalikokouksessa yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan. Hallituksen on toimitettava 

tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään 

kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkistettavaksi muutenkin pyydettäessä. 

Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, vuosikokoukselle osoitettu lausunto 

toimittamastaan yhdistyksen hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (1) viikkoa ennen 

vuosikokousta. 

V Toimihenkilöt ja toimikunnat 

29 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen 

Hallituksen alaisia toimihenkilöitä ja toimikuntia erityisiä tehtäviä varten voivat asettaa yhdistyksen 

kokous ja hallitus. Tällöin on määrättävä toimikausien pituudet, kuitenkin enintään hallituksen 

toimikauden loppuun. Toimikunnan jatkamisesta yli hallituksen toimikauden vaihtumisen päätetään 

vaalikokouksessa. 

Toimikuntaa perustettaessa, toimikunnan toimintaan voi osallistua kuka tahansa yhdistyksen jäsen 

kiinnostuksensa mukaan. Toimikunnan kokoa voidaan rajoittaa hallituksen tai yhdistyksen 

kokouksen päätöksellä. 

 

VI Erityiset määräykset 

30 § Yhdistyksen tunnukset ja merkit 

Yhdistyksen tunnuksista, merkeistä ja virallisesta ilmoitustaulusta päättää yhdistyksen kokous. 

31 § Oltermanni 

Yhdistys voi valita kokouksessaan Oltermannin. Oltermanni tulee valita Aalto-yliopiston 

henkilökunnasta edistämään yhdistyksen tarkoitusta akateemisessa maailmassa. 

32 § Päätöksen moitteenvaraisuus 

Jos yhdistyksen päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai 

yhdistyksen sääntöjen vastainen, voi yhdistyksen jäsen, hallitus tai hallituksen jäsen nostaa kanteen 

yhdistystä vastaan päätöksen julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei 

ole sillä, joka on kokouksessa myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. 

33 § Sääntöjen muuttaminen 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään 

kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen 

kokouksessa, joiden väli on vähintään neljätoista (14) vuorokautta ja enintään kolme (3) kuukautta. 

Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. Muutosesityksen voi tehdä hallitus, yksi kymmenesosa 

(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä tai kymmenen (10) yhdistyksen äänioikeutettua 

jäsentä kirjallisena hallitukselle. Äänioikeutettujen jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä 

seuraavassa yhdistyksen kokouksessa. 

34 § Yhdistyksen purkautuminen 

Yhdistys purkautuu, jos yhdistys tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä 

kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) 

vuorokautta. Purkautumisesitys on mainittava kokouskutsussa. 

Yhdistyksen purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi 

näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan 

tukemiseen. 



 

 

35 § Yhdistyksen liittäminen toiseen yhdistykseen 

Yhdistys voidaan liittää toiseen yhdistykseen tai se voi muodostaa kokonaan tai osittain uuden 

yhdistyksen, jos yhdistys tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä 

kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa, joiden väli on vähintään kolmekymmentä (30) 

vuorokautta. Liittämisesitys on mainittava kokouskutsussa. 

Tällaisessa tapauksessa yhdistystä ei katsota purkautuvaksi, vaan sen varat siirtyvät 

kokonaisuudessaan uuteen yhdistykseen käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen 

tarkoitukseen. 

36 § Sääntömuutoksen tai purkautumisen voimaantulo 

Sääntömuutos tai purkautumispäätös tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin. 

37 § Säännöissä määräämättömät asiat 

Asioissa, joista näissä säännöissä ei määrätä, noudatetaan soveltuvin osin AYY:n sääntöjä ja 

yhdistyslakia. 

Säännöt on hyväksytty yhdistyksen päätösvaltaisissa kokouksissa 11.3.2019 ja 26.3.2019 


