
Astuneet voimaan 13.5.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARMATUURI RY:N SÄÄNNÖT 



 

I YLEISTÄ 

1 § Nimi, kotipaikka ja kieli 

Yhdistyksen nimi on Armatuuri ry, sen kotipaikka on Lappeenrannan kaupunki ja kieli suomi 

2 § Tarkoitus 

Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan killaksi, tarkoituksena on: 

1) toimia LUT-yliopistossa energiatekniikan ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittavien 

opiskelijoiden etujärjestönä ja yhdyssiteenä;  

2) huolehtia jäsenistönsä edunvalvonnasta yliopiston hallinnossa ja ylioppilaskunnassa sekä valvoa 

jäsenistönsä etua School of Energy Systemsin ja koulutusohjelman elimissä;  

3) tarjota jäsenilleen opinto-, sosiaali- ja kulttuuripalveluja sekä kehittää jäsenistön 

harrastusmahdollisuuksia sekä  

4) toimia jäsentensä sosiaalisten ja taloudellisten etujen puolesta. 

 

3 § Toimintamuodot 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta: 

1) järjestää kokouksia, juhlia, opintomatkoja ja muita yhdessäolotilaisuuksia jäsenilleen; 

2) järjestää korkeakoulu- ja koulutuspoliittisiin kysymyksiin liittyviä opinto- ja 

tiedotustilaisuuksia; 

3) jakaa killan toimintaa koskevaa aineistoa jäsenistölle sekä julkaisee killan tiedotetta 

jäsenistölleen; 

4) auttaa uusia jäseniään tutustumaan yliopistoon; 

5) auttaa jäseniään opintojen aikana ilmenevissä ongelmissa; 

6) toimii yhteistyössä Lappeenrannan teknillisen yliopiston ylioppilaskunnan LTKY, tekniikanalan 

järjestöjen sekä Armatuurin alumnit ry:n kanssa;  

7) voi saada nimiinsä oikeuksia, tehdä sitoumuksia, omistaa toimintaansa liittyvää kiinteää 

omaisuutta, toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, ja kerätä 

asianomaisella luvalla varoja, sekä 

8) tarvittaessa ryhtyä muihinkin killan tarkoitusta edistäviin toimiin. 
 
 
 



 

II JÄSENYYS 

4 § Varsinaiset jäsenet 

Killan varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä ja varsinaisena jäsenenä kiltaan kuulua LUT-yliopistossa 

ylempää tai alempaa energiatekniikan korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija.  

5 § Kannattajajäsenet 

Killalla voi olla luonnollisia ja juridisia kannattajajäseniä, jotka ovat maksaneet killan 

kannattajajäsenmaksun. 

6 § Kunniajäsenet 

Kunniajäseneksi kilta voi kutsua jäsenen, joka on erityisellä tavalla edistänyt killan 

pyrkimyksiä. Henkilö kutsutaan killan kunniajäseneksi, kun vähintään 2/3 killan kokouksen 

läsnäolijoista kannattaa kutsumista. 

7 § Ulkojäsenet 

Killan hallitus voi hyväksyä poikkeuksellisesti myös muun energiatekniikasta kiinnostuneen 

henkilön killan jäseneksi, mikäli tätä kirjallisesti anotaan. Tällainen jäsen maksaa killan 

jäsenmaksun sekä kertaalleen liittymismaksun. 

8 § Liittyminen 

Tahto liittyä killan varsinaiseksi jäseneksi ilmaistaan maksamalla liittymismaksu. Uudet jäsenet 
hyväksyy hallitus. Ellei henkilöä hyväksytä jäseneksi, maksettu liittymismaksu palautetaan 
viipymättä. Jäseneksi liittymisen edellytyksenä on, että on myös hakenut Lappeenrannan teknillisen 
yliopiston ylioppilaskunnan LTKY jäsenyyttä. 

9 § Jäsenten suoritettavat maksut 

Liittymismaksun suuruus päätetään vuosittain killan vaalikokouksessa. Killan kokous voi päättää 
erillisestä jäsenmaksuvelvollisuudesta killan taloudellisen tilan tai muun painavan syyn sitä 
edellyttäessä 

10 § Eroaminen  

Jäsenellä on oikeus erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta killan kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. 

 



 

11 § Erotetuksi katsominen 

 Kun jäsen on suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon taikka tekniikan kandidaatin tutkinnon 
jatkamatta opintojaan ylemmällä tutkinnolla, katsotaan jäsen hallituksen päätöksellä erotetuksi 3 
kuukauden kuluttua valmistumisesta. Kun on kulunut 8 vuotta jäsenen opintojen aloitusvuodesta, 
katsotaan jäsen hallituksen päätöksellä erotetuksi, mikäli jäsen ei ole esittänyt todistusta opintojensa 
jatkumisesta. 

12 § Jäsenen erottaminen 

Kilta voi kokouksessaan erottaa jäsenen killasta, jos jäsen on jättänyt täyttämättä ne velvollisuudet, 
joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella 
huomattavasti vahingoittanut kiltaa tai sen jäseniä tai ei enää täytä säännöissä mainittuja jäsenyyden 
ehtoja. Erotettavalla on oikeus tulla kuulluksi ennen päätöstä. 

III KILLAN KOKOUKSET 

13 § Läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa 

Killan kokous voi myöntää killan kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeuden kiltaan kuulumattomalle 

henkilölle. 

14 § Päätöksenteko  

Killan päätäntävaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet killan kokouksessa. 

13 § Killan kokoukset ja kokouskutsu 

Kilta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Kokouskutsu killan kokouksiin toimitetaan jäsenille 
tiedoksi vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta killan virallisella ilmoitustaululla. 
Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja tai 
niihin verrattavia asioita. Kokous on päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle killan sääntöjen 
mukaisesti.  

Killan kokoukseen voidaan osallistua kokouskutsussa niin mainittaessa myös tietoliikenneyhteyden 
tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. 

 

15 § I kokous 

Maaliskuussa pidettävän Vuosikokouksen tehtävänä on 

1) käsitellä ja vahvistaa edellisen vuoden toimintakertomus; 

2) käsitellä edellisen vuoden tilikertomus; 



 

3) käsitellä toiminnantarkastajien lausunto; 

4) vahvistaa edellisen tilikauden tilinpäätös ja päättää vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja 

muille tilivelvollisille sekä 

5) käsitellä muut mahdolliset asiat. 

 

16 § II kokous 

Marras-joulukuussa pidettävän Vaalikokouksen tehtävänä on  

1) valita killan hallituksen puheenjohtaja; 

2) päättää killan hallituksen koosta ja valita muut 4-8 jäsentä; 

3) päättää seuraavan vuoden liittymismaksuista ja jäsenmaksuvelvollisuudesta; 

4) Käsitellään ja hyväksytään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja talousarvio; 

5) valita seuraavaksi tilikaudeksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja 

varatoiminnantarkastaja tarkastamaan seuraavan tilikauden tilejä ja hallintoa; 

6) päättää killan virallisesta ilmoitustaulusta sekä 

7) käsitellä muut mahdolliset asiat. 

17 § Ylimääräinen kokous 

Hallitus voi kutsua killan ylimääräisen kokouksen koolle tarvittaessa. Ylimääräinen kokous on 

pidettävä myös, milloin vähintään kaksikymmentä (20) killan varsinaista jäsentä tai vähintään yksi 

kymmenesosa (1/10) killan jäsenistä sitä ilmoittamaansa tarkoitusta varten hallitukselta kirjallisesti 

pyytää tai kun killan kokous niin päättää. Tällöin kokous tulee pitää neljäntoista (14) vuorokauden 

sisällä pyynnön esittämisestä tähän kuitenkaan laskematta lukukausien välistä aikaa. 

 

18 § Kokousjärjestys 

Killan kokouksessa puhetta johtaa kokouksen keskuudestaan valitsema puheenjohtaja. 

Jokaisella killan jäsenellä on aloiteoikeus killan kokouksessa. Aloitteet asioissa, joista tulee mainita 
kokouskutsussa, on jätettävä killan hallitukselle viimeistään kolme viikkoa ennen kokousta, paitsi 17 
§:ssä tarkoitetussa tapauksessa, jossa aloite on jätettävä pyynnön yhteydessä. 

Tehtyä ehdotusta on kannatettava pyydetyssä puheenvuorossa. Ehdotuksesta, jota ei ole kannatettu, 
ei voida äänestää. Hallituksen esitys katsotaan kuitenkin aina kannatetuksi. 

Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian 
ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Vaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan 



 

arvalla, muissa asioissa voittaa se mielipide, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Killan 
kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 

19 § Pöydällepano 

Asia voidaan ensikäsittelyssä yksi viidesosan (1/5) läsnäolijoista vaatimuksesta panna pöydälle. 

Jatkokäsittelyssä asiaa ei voida enää panna pöydälle. Asia voidaan yksinkertaisella enemmistöllä 

julistaa kiireelliseksi, jolloin sitä ei voida panna pöydälle.  

20 § Hallituksen jäsenten valinnassa noudatettava menettely 

Hallituksen puheenjohtajaksi ja jäseneksi voidaan valita tehtävään suostuva ja siihen soveltuva killan 

jäsen, jota on asiaa käsittelevässä killan kokouksessa tehtävään ehdotettu.  

Ehdotusta ei tarvitse kannattaa. Mikäli tehtävään on ehdolla useampia henkilöitä, vaali toimitetaan 

suljettuna lippuäänestyksenä. Hallituksen jäseneksi valitaan ehdokas, joka saa vaalissa enemmän kuin 

puolet annetuista äänistä. Jos kukaan ehdokkaista ei ole saanut enemmistöä annetuista äänistä, 

toimitetaan uusi vaali kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä. Valituksi tulee tällöin uudessa 

vaalissa enemmän ääniä saanut ehdokas. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. 

21 § Hallituksen eroaminen 

 Jos hallitus kesken toimikauttaan vapautetaan tai se muusta syystä eroaa tehtävästään, valitsee 

killan kokous uuden hallituksen jäljellä olevaksi toimikaudeksi. Jos hallituksen jäsen kesken 

toimikauttaan vapautetaan tai hän muusta syystä eroaa tehtävästään voi killan kokous valita hänen 

tilalleen uuden jäsenen. 

 22 § Hallituksen erottaminen 

Killan kokous voi epäluottamusäänestyksessä vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä 

vapauttaa hallituksen tai sen jäsenen kesken toimikautta päättämällä, ettei hallitus tai sen jäsen enää 

nauti killan kokouksen luottamusta. Tällöin asiasta on mainittava kokouskutsussa.  

Erotetuksi todetun hallituksen, sen puheenjohtajan tai jäsenen tilalle on valittava uudet henkilöt 

samassa killan kokouksessa. 

 

 



 

23 § Kokouksen pöytäkirja 

Hallituksen sihteeri toimii sihteerinä killan kokouksessa ja pitää pöytäkirjaa, johon merkitään tehdyt 

ehdotukset ja päätökset. Sihteerin ollessa poissa tai estynyt kokous valitsee keskuudestaan sihteerin.  

Pöytäkirjaan on kirjattava kokouksessa tehdyt ehdotukset ja päätökset sekä kokouksessa käyty 

keskustelu pääpiirteittäin.  

Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava pöytäkirja, joka on kahden (2) kokouksen 

valitseman jäsenen tarkastettava ja oikeaksi todistettava. 

24 § Virallinen ilmoitustaulu 

Killan kokous päättää killan virallisesta ilmoitustaulusta vuosittain. 

 

IV KILLAN TOIMINTA 

25 § Päätösvalta 

Killan päätösvaltaa käyttää killan kokous sekä toimeenpanovaltaa vaalikokouksen valitsema hallitus.  

26 § Hallituksen päätösvaltaisuus 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kaikille hallituksen jäsenille on kokouksesta 

ilmoitettu, ja jos läsnä on vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä siten, että puheenjohtaja tai 

varapuheenjohtaja on paikalla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten 

jakautuessa tasan on puheenjohtajan ääni ratkaiseva, paitsi vaaleissa arpa. Hallituksen kokouksen 

pöytäkirjan allekirjoittavat puheenjohtaja ja sihteeri yhdessä. Hallituksen kokouksen pöytäkirjan 

tarkistaa seuraava kokous. 

27 § Hallitus 

Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan killan puheenjohtajaksi. Killan vaalikokous valitsee hallituksen 

puheenjohtajan ja muut hallituksen jäsenet. Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. Hallituksen 

muodostavat puheenjohtajan lisäksi vähintään. 

- Varapuheenjohtaja, joka hoitaa puheenjohtajalle kuuluvia tehtäviä tämän ollessa estynyt; 

- Rahastonhoitaja, joka hoitaa killan taloutta ja omaisuutta; 



 

- Kahdesta (2) kuuteen (6) muuta jäsentä, joiden tehtävistä hallitus päättää 

järjestäytymiskokouksessaan. 

28 § Hallituksen tehtävät 

Hallituksen tehtävänä on: 

1) valmistella killan kokouksen käsiteltäväksi tulevat asiat, kuten toimintasuunnitelma ja 

vuosikertomus sekä talousarvio ja tilinpäätös; 

2) jäsenrekisterin ylläpitäminen; 

3) kutsua koolle killan kokoukset; 

4) panna täytäntöön killan kokouksen päätökset; 

5) hoitaa killan hallintoa ja taloutta killan kokouksen hyväksymien ohjeiden mukaan; 

6) nimittää toimikunnat ja –henkilöt; 

7) valvoa toimikuntien ja -henkilöiden toimintaa; 

8) päättää killan edustuksesta. 

29 § Killan puheenjohtajan tehtävät 

Killan puheenjohtajan tehtävänä on: 

1) valmistella hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta hallituksen kokouksissa; 

2) esitellä killan kokoukselle hallituksen esitykset; 

3) valvoa, että killan toiminnassa noudatetaan killan sääntöjä ja tarkoitusta; 

4) valvoa ja ohjata muiden hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden toimintaa;  

5) edustaa kiltaa ulospäin sekä  

6) kehittää killan toimintaa. 

30 § Toimihenkilöt 

Killan toimihenkilöitä ovat hallituksen jäsenten lisäksi toimikuntien jäsenet sekä muut killan 

kokouksen tai hallituksen valitsemat toimihenkilöt. 

Mikäli killan kokous luottamuslauseäänestyksessä yksinkertaisella enemmistöllä toteaa, ettei killan 

kokouksen valitsema toimihenkilö nauti killan kokouksen luottamusta, katsotaan toimihenkilö 

erotetuksi. Erotetuksi todetun toimihenkilön tilalle on valittava uusi henkilö samassa killan 

kokouksessa.  

Hallituksen valitseman toimihenkilön erottamisesta päättää hallitus.  



 

Toimihenkilöt valitaan kalenterivuodeksi, ellei toimikautta ole muutoin määrätty. 

31 § Toimikunnat 

Killan kokous tai hallitus voivat perustaa avukseen toimikuntia. Ne ovat toimistaan vastuullisia killan 

hallitukselle. Toimikunnalle on valittava puheenjohtaja. 

32§ Killan nimen kirjoittaminen 

Killan nimenkirjoitusoikeus on killan puheenjohtajalla, rahastonhoitajalla sekä henkilöllä, jolla 

on siihen hallituksen antama nimenomainen oikeus.  

33 § Killan talous 

Killan tili- ja toimikausi on kalenterivuosi. 

Hallituksen tulee laatia vuosittain talousarvioesitys perusteluineen hyvissä ajoin ennen killan II 

kokousta 

34 § Toiminnantarkastus 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava 

toiminnantarkastajille/tilintarkastajille viimeistään kuukautta ennen sitä kokousta, jossa tilinpäätös 

vahvistetaan. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään neljätoista (14) 

vuorokautta ennen kyseistä kokousta hallitukselle. 

35§ Ohjesäännöt  

Näitä sääntöjä täydentävillä ohjesäännöillä voidaan antaa täsmentäviä määräyksiä hallituksen 

toiminnasta, toimihenkilöiden tehtävistä, toimikunnista, jaostoista ja niiden tehtävistä sekä muista 

killan toiminnan kannalta tärkeistä asioista. Ohjesäännöt ja niihin tehtävät muutokset on hyväksyttävä 

killan kokouksessa vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä. Ohjesäännöt 

tulevat voimaan heti, kun ne on killan kokouksessa hyväksytty. 

36 § Sääntöjen muuttaminen 

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosehdotus on hyväksytty kahdessa (2) 

perättäisessä killan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3⁄4) enemmistöllä annetuista äänistä. 

Kokousten välin on oltava vähintään kymmenen (10) vuorokautta. 



 

V PURKAMINEN 

37 § Killan purkaminen 

Kilta puretaan, jos killan kokous tekee siitä päätöksen kolme neljäsosan (3⁄4) enemmistöllä annetuista 

äänistä kahdessa (2) perättäisessä kokouksessa, joiden kokouskutsussa on asiasta mainittu. Kokousten 

välisen ajan on oltava vähintään kolmekymmentä (30) vuorokautta. Killan purkautuessa luovutetaan 

sen omaisuus käytettäväksi Lappeenrannan teknillisen yliopiston Energiatekniikan koulutusohjelman 

opiskelijoiden yhteiseksi hyväksi viimeisen kokouksen päättämällä tavalla. 


