
YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT 22.11.2017 
Phenomena ry. Helsinki (rek.nro 183.571) 

 

I Nimi, kotipaikka ja tarkoitus 
 
1 § Yhdistyksen nimi on Phenomena ry. ja sen kotipaikka on Helsinki 
 
2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu 
 

2.1 Yhdistyksen tarkoituksena on 
− edesauttaa ja tukea kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehdon mukaan 
opiskelevien luokanopettajaopiskelijoiden ja kasvatuspsykologian tutkijoiden yleisiä ja 
yhteisiä etuja opinto- ja tieteenalaan liittyvissä kysymyksissä 
- edistää suunnitelmallista tiede- ja koulutuspolitiikkaa 
- kehittää kasvatuspsykologian yksikön eri opiskelija- ja työntekijäryhmien 
välistä yhteistyötä 
- tehdä kasvatuspsykologiaa tunnetuksi ja puolustaa sen paikkaa 
opettajankoulutuksen suuntautumisvaihtoehtona 

 
2.2 Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 
- käy avointa keskustelua yksikössä kasvatuspsykologian yhteisön 
pääperiaatteista, tavoitteista ja toiminnasta 
- harjoittaa tiedotustoimintaa 
- voi tehdä esityksiä ja aloitteita esim. viranomaisille ja opetusalan 
järjestöille sekä antaa lausuntoja ja julkaista kirjallista materiaalia 
toiminnastaan 
- nimittää edustajia laitoksen, tiedekunnan ja yliopiston yhteistyöelimiin 
- seuraa alalla annettavan koulutuksen kehitystä ja laatua 
- järjestää retkiä sekä muuta samantapaista toimintaa 
- järjestää jäsenilleen opintomatkoja 
- pitää yhteyttä muihin alaan liittyviin etujärjestöihin ja yhteisöihin. 

 
2.3 Toimintansa tukemiseksi yhdistys 
- voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia sekä testamentteja 
- voi asianmukaisella luvalla järjestää arpajaisia, rahankeräyksiä, myyjäisiä tai 
juhla- ja huvitilaisuuksia. 
- kerää jäsenmaksua jonka suuruudesta päättää yhdistyksen kevätkokous. 

 

II Yhdistyksen jäsenet 
 
3 § Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voivat liittyä Helsingin yliopistossa 
kasvatuspsykologian suuntautumisvaihtoehdon mukaan opiskelevat 
luokanopettajaopiskelijat. Kannatusjäseniksi voivat liittyä kasvatuspsykologian 



jatko-opiskelijat ja Helsingin yliopistossa toimivat tieteenalan asiantuntijat, sekä muiden 
yliopistojen tieteenalan opiskelijat ja asiantuntijat. Yhdistys voi hyväksyä kannatusjäseneksi 
myös yksityisen henkilön tai oikeustoimikelpoisen yhteisön, joka haluaa tukea 
yhdistyksen toimintaa. Hallitus hyväksyy yhdistyksen jäsenet. 
 
4 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen 
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti 
hallitukselle tai sen puheenjohtajalle, taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen 
kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa jäsenen 
yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 
muuten 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. 
 

III Jäsenmaksu 
 
5 § Varsinaisilta ja kannatusjäseniltä perittävästä jäsenmaksusta ja sen 
suuruudesta päättää kevätkokous vuosittain. Pääsääntöisesti jäsenmaksu peritään vain 
uusiksi jäseniksi liittyviltä ja se kattaa jäsenyyden seitsemäksi (7) vuodeksi eteenpäin. 
Kevätkokouksen on kuitenkin mahdollista esimerkiksi yhdistyksen taloustilanteen ollessa 
heikko, päättää periä jäsenmaksu myös muilta kuin uusilta jäseniltä. 
 

IV Yhdistyksen toimielimet 
 
6 § Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut 
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kolmesta yhteentoista (3-11) muuta jäsentä ja 
kaksi (2) varajäsentä. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi (1.1. - 31.12.). 
 
7 § Hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt 
keskuudestaan. 
 
8 § Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan 
varapuheenjohtajan kutsusta, kun siihen katsotaan olevan aihetta tai kun 
vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallituksella tulee olla 
vähintään kymmenen (10) kokousta vuodessa. 
 
9 § Hallitus on päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
sekä vähintään kolme (3) hallituksen muista jäsenistä. Äänestykset ratkaistaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
 



V Yhdistyksen nimen kirjoittaminen 
 
10§ Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on seuraavilla: hallituksen puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri, kullakin yksin. 

VI Tilikausi ja tilintarkastus 
 
11§ Tilintarkastajat valitaan syyskokouksessa. Kokouksessa valitaan kaksi (2) 
varsinaista tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat. 
 
12§ Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi (1.1.-31.12.). Tilinpäätös tarvittavine 
asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille 
viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee 
antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 
 

VII Yhdistyksen kokoukset 
 
13§ Yhdistys pitää vuosittain kaksi (2) varsinaista kokousta. Yhdistyksen 
kevätkokous pidetään tammi-toukokuussa ja syyskokous syys-joulukuussa 
hallituksen määräämänä päivänä. 
 
14§ Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun 
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa 
(1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti 
ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä 
kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen 
pitämisestä on esitetty hallitukselle. 
 
15§ Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella varsinaisella jäsenellä yksi ääni. 
Kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi 
tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli 
puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Päätökset ja vaalit ratkaistaan 
avoimella äänestyksellä ellei kukaan läsnäolevista erikseen vaadi suljettua 
lippuäänestystä. 
 
16§ Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle vähintään neljätoista (14) vuorokautta 
ennen kokousta lähettämällä kirjallinen kutsusähköpostitse yhdistyksen niille jäsenille, 
jotka ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa. 
 
17§ Varsinaiset kokoukset 
 

17.1 Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 



1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa 
ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja tulo- ja menoarvio seuraavalle 
kalenterivuodelle 
8. Päätetään jäsenmaksun suuruudesta 1.9. alkavalle jäsenmaksukaudelle. 
9. Käsitellään muut esille tulevat asiat 

 
17.2 Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 
1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) 
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi (2) ääntenlaskijaa. 
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet 
6. Valitaan kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat 
7. Käsitellään muut esille tulevat asiat 

 
17.3 Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kevät- tai 
syyskokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
hallitukselle hyvissä ajoin tai vähintään kolme (3) viikkoa ennen kokousta, 
että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

VIII Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 
 
18§ Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä 
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä 
annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai 
yhdistyksen purkamisesta. 
 
19§ Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat kasvatuspsykologisen 
tieteenalan opiskelun ja tutkimuksen tukemiseen purkamisesta päättävän 
kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään 
sen varat samaan tarkoitukseen. Yhdistys turvaa jäsentensä oikeudet sen 
toimintakauden loppuun asti, jona lopetuspäätös on tehty. 
 
20§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 


