
Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry



SÄÄNNÖT

Nämä säännöt on hyväksytty Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry:n yleiskokouksessa 
22.7.2013 Tampereella.

Sääntöjen alustava versio on vahvistettu Suomen Reserviupseeriliitto ry:n hallituksen kokouksessa 
17.3.2012.

Nimi ja kotipaikka

1 §

Yhdistyksen nimi on Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry. Yhdistys voi käyttää 
nimestään lyhennettä TaKoRU. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 §

Yhdistys on jäsenyhdistyksenä Suomen Reserviupseeriliitto – Finlands Reservofficersförbund 
ry:ssä ja Opiskelijain Reserviupseeripiiri ry, Reservofficersdistriktet för Studerande rf:ssä. 

Tarkoitus ja toiminta

3 §

Yhdistyksen tarkoituksena on olla jäsentensä aatteellisena ja toiminnallisena yhdyssiteenä 
valtakunnan turvallisuutta edistävää toimintaa tukien. 

Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa

• ohjaamalla ja tukemalla jäsentensä maanpuolustushenkistä ja turvallisuuspoliittista 
toimintaa

• järjestämällä maanpuolustuskoulutusta, tutustumisretkiä ja osallistumalla muiden järjestöjen 
vastaavaan toimintaan

• järjestämällä jäsentensä henkistä ja fyysistä kuntoa sekä maanpuolustustaitoja ylläpitävää 
ja kehittävää toimintaa

• ylläpitämällä sotilasperinteitä

• harjoittamalla julkaisutoimintaa

• harjoittamalla ampumatoimintaa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja, 
järjestää maksullisia huvitilaisuuksia sekä järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä 
asianmukaisen luvan saatuaan. Yhdistys voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtainta taikka 
kiinteää omaisuutta.

Yhdistys ei osallistu puoluepoliittiseen toimintaan.



Jäsenyyttä koskevat määräykset

4 §

Hallitus voi anomuksesta hyväksyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi suomalaisessa 
korkeakoulussa opiskelevan maanpuolustuksesta kiinnostuneen hyvämaineisen Suomen 
kansalaisen. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 §

Varsinaiset jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin vuodelta jäsenmaksun, jonka suuruuden 
yhdistyksen syyskokous vahvistaa. Jäsenyyden päättyessä yhdistyksen jäsenmaksua ei palauteta.

6 §

Yhdistyksen kokous voi yhdistyksen hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi 
yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistäneen henkilön. Kunniajäsenet ovat 
vapautettuja jäsenmaksusta.

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai toiminut yhdistyksen 
tarkoitusperien vastaisesti tai huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, voi hallitus erottaa 
yhdistyksestä määräajaksi tai kokonaan.

Yhdistyksen toimielimet

8 §

Yhdistyksen toimielimet ovat yhdistyksen kokous ja yhdistyksen hallitus.

Yhdistyksen kokoukset

9 §

Yhdistyksellä on toimintavuosittain kaksi varsinaista kokousta, syyskokous, joka pidetään 
viimeistään joulukuun 1. päivänä, ja kevätkokous, joka pidetään viimeistään maaliskuun 15. 
päivänä. 

Kokouspaikan ja kokousajan päättää yhdistyksen hallitus.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous voidaan pitää, milloin yhdistyksen kokous niin päättää, hallitus 
katsoo sen tarpeelliseksi, tai milloin kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä 
sitä hallitukselta määrätyn asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää.

Kutsu yhdistyksen kokoukseen toimitetaan jäsenille kirjeellisesti tai ilmoittamalla yhdistyksen 
kokouksen määräämässä sanomalehdessä tai jäsenille jaettavassa muussa lehdessä tai 
yhdistyksen virallisilla ilmoitustauluilla vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

10 §

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä 
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana. 
Etäosallistumismahdollisuudesta on mainittava kokouskutsussa. Etäosallistumisoikeus on näiden 
sääntöjen 11 § kerrotuilla jäsenillä jotka ovat ilmoittaneet etäosallistumisestaan kokouskutsussa 



kerrotulla tavalla vähintään yhtä (1) päivää ennen kokousta. Kokouksen etäosallistujat vastaavat 
etäosallistumisen itselleen aiheuttamista kuluista.

11 §

Yhdistyksen kokouksissa on kaikilla kyseisen toimintavuoden erääntyneen jäsenmaksun 
maksaneilla varsinaisilla jäsenillä ja kunniajäsenillä äänioikeus ja yksi ääni. Yhdistyksen 
kokoukseen ei voi osallistua valtakirjalla. Yhdistyksen kokoukseen katsotaan osallistuviksi 
kokoukseen paikalle saapuneet tai etäyhteyden välityksellä osallistuvat, etäosallistumisestaan 
ennakkoon ilmoittaneet jäsenet ja kunniajäsenet. Yhdistyksen kokouksessa tulee päätökseksi se 
mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on annettu. Äänten ollessa tasan asia ratkaistaan 
arvalla.

12 §

Yhdistyksen syyskokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa

2. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitelma

3. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus

4. vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio

5. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärästä

6. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja

7. valitaan hallituksen muut jäsenet

8. valitaan seuraavaksi toimintavuodeksi kaksi toiminnantarkastajaa ja heille varamiehet

9. päätetään Opiskelijain Reserviupseeripiirin sääntöjen edellyttämien edustajien ja 
ehdokkaiden valitsemisesta piirin toimielimiin

10. päätetään Suomen Reserviupseeriliiton sääntöjen edellyttämien edustajien ja ehdokkaiden 
valitsemisesta liiton toimielimiin

11. päätetään siitä, missä sääntöjen 9 § 4. momentissa tarkoitettu kokouskutsu on julkaistava

12. käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme (3) päivää ennen 
kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä 
tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.

13 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa

1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa

2. käsitellään yhdistyksen edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös.

3. esitetään toiminnantarkastuskertomus

4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
vastuuvelvollisille

5. käsitellään muut hallituksen esittämät sekä jäsenten vähintään kolme (3) päivää ennen 
kokousta hallitukselle kirjallisesti esittämät asiat, ei kuitenkaan yhdistyslain 23. §:ssä 
tarkoitettuja, ellei niitä ole kokouskutsussa mainittu.



Hallitus

14 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana.

Hallitukseen valitaan toimintavuosittain puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään viisi (5) 
ja enintään viisitoista (15) muuta jäsentä.

Hallitukseen voidaan valita sama jäsen korkeintaan kuudeksi (6) toimintavuodeksi peräkkäin.  

Hallitus voi asettaa tarpeelliseksi katsomiaan ja hallituksen alaisuudessa toimivia toimikuntia ja 
määrätä niiden tehtävät. Hallitus voi avukseen nimittää toimihenkilöitä, jotka toimivat ilman 
hallitusvastuuta. Toimihenkilöillä tai toimikunnilla ei ole päätösvaltaa yhdistyksen hallitukselle 
kuuluvissa asioissa.

15 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta ja on 
päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) 
hallituksen jäsenistä puheenjohtajisto mukaan luettuna.

Kokouksesta on tiedotettava hallituksen kaikkia jäseniä vähintään kolme (3) päivää ennen 
kokousta.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta useimmat äänet on 
annettu. Äänten ollessa tasan ratkaistaan henkilövaali arvalla, mutta muissa asioissa voittaa se 
mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokous voidaan hallituksen omalla päätöksellä toteuttaa myös kokonaan tai osittain 
etäkokouksena. Etäosallistuvat hallituksen jäsenet ilmoittavat etäosallistumisestaan ennen 
kokouksen alkua kokouksen kokoonkutsujalle. Hallituksen kokousten etäosallistumisten suhteen 
toimitaan näiden sääntöjen 10 §:n puitteissa, kuitenkin sillä poikkeuksella, että hallituksen tulee 
pysyä määrältään päätösvaltaisena.

16 §

Hallitus huolehtii yhdistyksen toiminnasta ja sen tulee siinä tarkoituksessa muun muassa

1. toimia yhdistyksen tarkoitusperien toteuttamiseksi ja huolehtia yhdistyksen sisäisestä 
toiminnasta

2. edustaa yhdistystä

3. kutsua kokoon yhdistyksen kokoukset ja valmistella niissä käsiteltävät asiat

4. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset

5. hoitaa yhdistyksen rahavaroja ja muuta omaisuutta sekä huolehtia tilinpäätöksen 
valmistamisesta

6. huolehtia yhdistyksen toimintakertomuksen laatimisesta

7. huolehtia yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion laatimisesta

8. päättää yhdistyksen jäseneksi hyväksymisestä ja pitää luetteloa jäsenistä

9. huolehtia yhdistyksen muiden lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta.



Toiminta- ja tilivuosi sekä toiminnantarkastus

17 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätöksen tulee olla valmiina viimeistään helmikuun 15. päivänä jätettäväksi 
toiminnantarkastajille, joiden tulee antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle helmikuun kuluessa.

Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai toinen heistä 
yhdessä sellaisen toimihenkilön kanssa, jonka yhdistyksen hallitus on siihen määrännyt. 

Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

19 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa 
(3/4) yhdistyksen kokouksessa annetuista äänistä. Sääntömuutos on Suomen Reserviupseeriliitto 
– Finlands Reservofficersförbund  ry:n liittohallituksen hyväksyttävä.

20 §

Yhdistyksen purkamista koskeva päätös on tehtävä kahdessa peräkkäisessä yhdistyksen 
kokouksessa, joiden välillä on vähintään kolmekymmentä (30) päivää. Päätös astuu voimaan, jos 
molemmissa kokouksissa purkamista on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kaikista 
äänestyksessä annetuista äänistä.

21 §

Jos yhdistys on päätetty purkaa tai se lakkautetaan, luovutetaan sen omaisuus sellaiselle 
oikeuskelpoiselle aatteelliselle yhdistykselle tai säätiölle, jonka tarkoituksena on tukea suomalaista 
maanpuolustustyötä. Mikäli tällaista säätiötä tai yhdistystä ei ole olemassa yhdistyksen purkamis- 
tai lakkauttamishetkellä, luovutetaan sen omaisuus edellä mainitunlaiselle säätiölle tai 
yhdistykselle, joka perustetaan vuoden kuluessa yhdistyksen purkamisesta tai lakkauttamisesta.

Juha Suominen

hallituksen puheenjohtaja

Jussi Isoviita

hallituksen varapuheenjohtaja
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