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Excursioryhmän yleiset säännöt, EXCU-2012

I Soveltaminen
1§

Tätä sääntöä sovelletaan TTYY:n alaisiin excursioryhmiin.

II Ryhmän jäsenet
2§

Ryhmän jäseniä ovat perustamiskokouksessa hyväksytyt jäsenet.

3§

Ryhmään voi liittyä uusia jäseniä siten kuin § 7 mainitaan.

4§

Jäsenten täytyy olla TTYY:n jäseniä.

III Ryhmään liittyminen
5§

Ryhmään voi hakea ilmoittamalla siitä ryhmän puheenjohtajalle kirjallisesti.

6§

Puheenjohtaja päättää siitä, kutsuuko hän ryhmän kokouksen koolle jäsenasian
käsittelyä varten.

7§

Uuden jäsenen hyväksymisestä päättää ryhmän kokous yksimielisellä päätöksellä.

8§

Tullessaan hyväksytyksi excursioryhmään, pitää uuden jäsenen maksaa ryhmän
kokouksen määräämä liittymismaksu.

IV Ryhmästä eroaminen
9§

Jäsen voi erota ilmoittamalla siitä ryhmän puheenjohtajalle kirjallisesti.

10§

Erotessaan jäsenen on maksettava velkansa ja luovutettava ryhmälle kuuluva
omaisuus.

11§

Eroavalle jäsenelle palautetaan ainoastaan hänen maksamansa liittymismaksu.
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V Ryhmästä erottaminen
12§

Jos ryhmän jäsen käyttäytymisellään tai toiminnallaan tahallisesti vaikeuttaa
ryhmän toimintaa, voi ryhmän kokous kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä
erottaa ryhmän jäsenen häntä kuultuaan.

13§

Erotuksen yhteydessä jäsenen on maksettava velkansa ja luovutettava ryhmälle
kuuluva omaisuus.

14§

Erotettavalle jäsenelle palautetaan ainoastaan hänen maksamansa liittymismaksu.

15§

Erottamisesta on mainittava kokouskutsussa.

VI Ryhmän toimihenkilöt
16§

Ryhmä valitsee perustamiskokouksessaan puheenjohtajan, rahastonhoitajan ja
sihteerin.

VII Selonteko taloudesta
17§

Ryhmän kokous hyväksyy rahastonhoitajan selonteon ryhmän taloudesta
viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

18§

Selonteon tulee sisältää ainakin tuloslaskelma edelliseltä tilikaudelta sekä selvitys
taloudellisesta tilanteesta (tase).

19§

Selonteko toimitetaan TTYY:lle tiedoksi.

VIII

Ryhmän purkautuminen

20§

Ryhmä purkautuu automaattisesti, kun ryhmän opintomatka on suoritettu.

21§

Ryhmä katsotaan purkautuneeksi, jos ryhmä ei ole suorittanut opintomatkaa
kahden (2) vuoden kuluessa perustamisesta.

22§

Niin ikään ryhmä purkautuu, jos ryhmän kokous tekee siitä päätöksen viiden
kuudesosan (5/6) enemmistöllä.

23§

Purkamisesitys on mainittava kokouskutsussa.

24§

Ryhmän purkaannuttua sen varat siirtyvät TTYY:n käytettäväksi.
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IX Erityisiä määräyksiä
25§

Ryhmän merkeistä päättää ryhmän kokous.

26§

Ryhmän pitää lähettää edustajansa ylioppilaskunnan kutsumiin tapaamisiin.

27§

Ryhmien edustajat ovat velvollisia osallistumaan erikseen sovittuihin työtehtäviin.

28§

Ryhmän kokouksen pöytäkirja tulee toimittaa ylioppilaskuntaan tiedoksi kahden
(2) viikon sisällä kokouksesta. Myös jäsenmuutoksista tulee toimittaa
pöytäkirjaote ja päivitetty jäsenrekisteri ylioppilaskuntaan kahden (2) viikon
sisällä kokouksesta.

29§

Riita-asiat käsittelee TTYY:n hallitus.

30§

TTYY:n hallitus voi lopettaa excursioryhmän toiminnan, mikäli sen katsotaan
toimivan vastoin TTYY:n arvoja tai hyviä tapoja. Tällöin varat siirtyvät TTYY:n
haltuun.

31§

Sääntöjen ja TTYYH:n ohjeiden noudattamatta jättäminen johtaa excursioryhmän
lopettamiseen. Ryhmän varat siirtyvät tällöin TTYY:n haltuun.

32§

Opintomatkan tehtyään ryhmä on velvoitettu tekemään matkaraportin
ylioppilaskunnan hallitukselle. Raportti tulee toimittaa kuukauden kuluessa
matkanteon jälkeen.
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Perustamiskokous ja siinä käsiteltävät asiat

Perustamiskokouksessa ryhmä pyrkii sopimaan mahdollisimman tarkkaan opintomatkan
yksityiskohdista. Tarkoituksena on välttää myöhemmin syntyviä erimielisyyksiä mm.
opintomatkakohteesta. Perustamiskokouksen pöytäkirja toimitetaan ylioppilaskuntaan.

Perustamiskokouksen pöytäkirjaan tulee merkitä ainakin seuraavat asiat.

1. Ryhmän nimi ja milloin se on perustettu sekä ryhmän yhteyshenkilö.
2. Ryhmän alustava opintomatkakohde ja toteutumisajankohta vuoden tarkkuudella.
Opintomatkakohteesta täytyy ilmoittaa kohdeyritysten tms. toimiala.
3. Liittymismaksu perustajajäseniltä sekä liittymismaksu jälkeenpäin liittyviltä
jäseniltä.
4. Ryhmän toimihenkilöiden nimet
5. Ryhmän koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus
6. Ryhmän tilikausi
7. Noudatettavat säännöt: ”Ryhmä noudattaa EXCU-2012–sääntöjä”

Jokainen ryhmän jäsen allekirjoittaa perustamispöytäkirjan, jolloin samalla sitoutuu
noudattamaan EXCU-2012–sääntöjä. Ryhmä voi sopia keskenään muista säännöistä,
kunhan ne eivät ole ristiriitaisia EXCU-2012–sääntöjen kanssa. Sääntöjen tulkinnasta
vastaa TTYYH.

Pöytäkirjan liitteiksi tulevat ainakin seuraavat dokumentit:
-

Jäsenluettelo: Nimi – opnro – syntymäaika – osoite – puh.nro – sposti – KO/vsk

Jäsenluettelon tulee olla erillinen A4-sivu, joka on pöytäkirjan kansilehti.
-

Opintomatkan alustava ohjelma ja talousarvio
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PERUSTAMISKOKOUS

Paikka:______________________________
Aika:

_____________________________

Läsnä:

_____________________________

____________________________

____________________________________

____________________________

____________________________________

____________________________

____________________________________

____________________________

____________________________________

1§

____________________________

Kokouksen avaus

______________________ avasi kokouksen klo ___________

2§

Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin ____________________________
sihteeriksi _____________________________ ja pöytäkirjantarkastajiksi
____________________________ ja ____________________________.

3§

Ryhmän nimi

Ryhmän nimeksi päätettiin __________________________

4§

Ryhmän alustavaksi opintomatkakohde ja matkan toteutumisajankohta

Ryhmän alustavaksi opintomatkakohteeksi päätettiin __________________
_____________________________________________________________

Sivu 5/7

Korkeakoulunkatu 10
33720 Tampere
+358 (0) 40 713 0073

EXCU-2012
8.2.2012

ja kohteessa on tarkoitus tutustua __________________________________
_____________________________________________________________
Matkan alustava toteutumisajankohta on ____________________________

5§

Liittymismaksu

Liittymismaksuksi perustajajäseniltä päätettiin _______________________
Jälkeenpäin liittyviltä jäseniltä liittymismaksu on liittymisajankohtana oleva
ryhmän varallisuus jaettuna jäsenien määrällä.

6§

Toimihenkilöiden valinta

Päätettiin valita ryhmän puheenjohtajaksi ___________________________,
sihteeriksi ___________________________________ ja rahastonhoitajaksi
_________________________________.

7§

Ryhmän kokouksen koollekutsuminen ja päätösvaltaisuus

Ryhmän kokous kutsutaan koolle, kun __________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________

Ryhmän kokous on päätösvaltainen, kun _________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________

8§

Ryhmän tilikausi

Ryhmän tilikausi on kalenterivuosi
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Säännöt

Ryhmä noudattaa EXCU-2012 -sääntöjä

10§

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo ________________

Puheenjohtaja

Sihteeri

Pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjantarkastaja

Sivu 7/7

