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1§ Kokouksen avaaminen
ELSA Helsinki ry:n puheenjohtaja Lindvall avasi kokouksen kello 17.07.

2§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että ylimääräinen yhdistyksen kokous oli kutsuttu koolle hallituksen toimesta 25.5.2022 eli 14
päivää ennen kokousta julkaisemalla kokouskutsu yhdistyksen sähköpostilistalle ja verkkosivuille. Lisäksi
kutsussa oli esitetty kokouksen paikka, esityslista sekä liitteenä selvitys yhdistyksen sääntöjen muutoksista ja
ohjesäännöstä ahdistelu- ja häirintätilanteisiin.

3§ Kokouksen järjestäytyminen
Lindvall ehdotti Saavalaista kokouksen puheenjohtajaksi.
Saavalainen hyväksyi ehdokkuuden. Äänestys suoritettiin käänteisessä äänestysjärjestyksessä.
Äänestys Saavalaisen valitsemisesta kokouksen puheenjohtajaksi:
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Kukaan ei äänestänyt vastaan.
Valittiin Saavalainen kokouksen puheenjohtajaksi.

Kysyttiin ehdotuksia kokouksen sihteeriksi.
Hiiro asettui ehdolle kokouksen sihteeriksi. Äänestys suoritettiin käänteisessä äänestysjärjestyksessä.
Äänestys Hiiron valitsemisesta kokouksen sihteeriksi:
Kukaan ei äänestänyt vastaan.
Valittiin Hiiro yksimielisesti kokouksen sihteeriksi.

Kysyttiin ehdokkaita kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.
Ehdotettiin pöytäkirjan tarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Venejärveä ja TalviOjaa. Äänestys suoritettiin
käänteisessä äänestysjärjestyksessä.
Äänestys Venejärven ja TalviOjan valitsemisesta kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi:
Kukaan ei äänestänyt vastaan.
Valittiin Venejärvi ja TalviOja kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi.

4§ Esityslistan hyväksyminen
Esitettiin kokouskutsussa julkaistun esityslistan hyväksymistä kokouksen työjärjestykseksi. Äänestys
suoritettiin käänteisessä äänestysjärjestyksessä.
Äänestys esityslistan hyväksymisestä ylimääräisen yhdistyksen kokouksen työjärjestykseksi:
Kukaan ei äänestänyt vastaan.
Esityslista hyväksyttiin yksimielisesti kokouksen työjärjestykseksi.
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5§ ELSA Helsinki ry:n sääntöjen päivittäminen vastaamaan liiton mallisääntöjä
Lindvall: ELSA Finlandin liittokokouksessa on vahvistettu maaliskuussa 2022 liitolle uudet mallisäännöt.
Paikallisyhdistyksiä on pyydetty päivittämään omat sääntönsä mallisääntöjä vastaaviksi.
Lindvall esitteli kokouskutsun liitteenä toimitetut
kokouspöytäkirjan liitteenä olevat sääntömuutokset.

ehdotukset

sääntömuutoksista.

Käsiteltiin

Saavalainen kysyi, mihin sääntöjen kohtaan 6 § ehdotettu muutos ”ohjesääntöjä” viittaa. Asiasta keskusteltiin.
Hiiro kysyi kohdan 8 § jäsenyysvaatimuksien merkityksestä. Asiasta keskusteltiin.
Saavalainen kysyi kysymyksiä kohdan 19 § merkityksestä yhdistyksen toiminnassa. Asiasta keskusteltiin.
Saavalainen kysyi kohdasta 23 §, onko yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen ajankohdassa huomioitu
tilikauden päättymisajankohta. Asiasta keskusteltiin ja sitä selvitettiin.
Saavalainen kysyi, onko muutosehdotuksessa sääntöjen kohdassa 25 § esitetty oikea muoto kumottavaksi
ehdotetusta sääntötekstistä. Asiasta keskusteltiin. Todettiin, että esitetty muoto oli väärin, ja esittelijä korjasi
vastaamaan voimassa olevia sääntöjä.
Keskusteltiin kohdasta 25 § ja erityisesti siitä, millä kanavilla kokouskutsut tulisi sääntöjen mukaisesti
toimittaa ja mitä sanamuotoja siihen liittyen käytettäisiin.
Keskusteltiin kohdasta 26 § ja todettiin lainsäädännön vaativan suhteellisen jäsenmäärävaatimuksen
säilyttämistä vaihtoehtona ylimääräisen kokouksen koollekutsuntakriteereissä. Lindvall muutti esitystä siten,
että tekstin kohtaa ”tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10)” ei poistettaisi.
Hiiro kysyi mahdollisuuksista muuttaa sääntöjen kohtaa 4 §. Asiasta keskusteltiin.
Todettiin, että sääntömuutosehdotukset oli käyty läpi.
Palattiin keskustelemaan kohdasta 19 § ja erityisesti siitä, voiko hallituksen erottua tai tultua erotetuksi uuden
hallituksen valita vasta myöhemmin kuin samassa kokouksessa, jossa eroaminen tai erottaminen on
tapahtunut. Lindvall muutti esitystään siten, että 19 § osalta esitetään sääntöihin muutoksia vain 1 momentin
osalta.
Saavalainen ehdotti, että hallitus kävisi kokouksen ulkopuolella läpi keskustelua herättäneitä sääntöjen kohtia.
Lindvall muutti esittelyään siten, että 20 § 2 momentin 1 kohdasta poistettaisiin lopusta ”tai”-sana.
Keskusteltiin kohdasta 23 §.
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Keskusteltiin kohdasta 25 §. Esittelijä muutti esitystään siten, että 25 § 2 momentiksi ehdotettaisiin
”Kokouskutsu ja esityslista on julkaistava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen
sähköpostilistalla tai yhdistyksen nettisivuilla. Kokouskutsu ja esityslista on pyrittävä julkaisemaan sekä
yhdistyksen sähköpostilistalla että yhdistyksen nettisivuilla”.
Keskusteltiin kohdasta 27 §. Lindvall muutti esitystään siten, että kohdan viimeisestä virkkeestä poistettaisiin
pilkku ennen ”että”-sanaa.
Saavalainen totesi, että kaikki kohdat on käsitelty.
Äänestettiin sääntömuutoksista käänteisessä äänestysjärjestyksessä. Äänestys ELSA Helsinki ry:n
ehdotettujen sääntömuutosten hyväksymisestä esityksen mukaisesti:
Kukaan ei äänestänyt vastaan.
Esitetyt sääntömuutokset hyväksyttiin yksimielisesti.

7§ Ohjesäännön ahdistelu- ja häirintätilanteisiin vahvistaminen ELSA Helsinki ry:tä sitovaksi
Lindvall: ELSA Finlandin liittokokouksessa on päätetty ohjesäännön ahdistelu- ja häirintätilanteisiin
käyttöönotosta. Paikallisyhdistyksiä on pyydetty vahvistamaan ohjesääntö itseään sitovaksi.
Lindvall esitteli ohjesääntöä ahdistelu- ja häirintätilanteisiin.
Keskusteltiin, miten vahvistettaisiin ohjesäännön sitovuus ELSA Helsinki ry:tä kohtaan.
Lindvall esitteli loppuun ohjesäännön ahdistelu- ja häirintätilanteisiin.
Saavalainen esitti, että todettaisiin ohjesäännön olevan jo ELSA Helsinki ry:n ja ELSA Finland ry:n sääntöjen
perusteella ELSA Helsinki ry:tä sitova.
Äänestettiin toteamisesta käänteisessä äänestysjärjestyksessä. Äänestys ohjesäännön ahdistelu- ja
häirintätilanteisiin toteamisesta ELSA Helsinki ry:tä sitovaksi:
Kukaan ei äänestänyt vastaan.
Todettiin yksimielisesti, että edellä tarkoitettu ohjesääntö ahdistelu- ja häirintätilanteisiin on ELSA Helsinki
ry:tä sitova.
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7§ Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

8§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Saavalainen päätti kokouksen kello 18.43.

Santtu Saavalainen

Artturi Hiiro

Kokouksen puheenjohtaja

Kokouksen sihteeri

Max TalviOja

Eetu Venejärvi

Ääntenlaskija ja pöytäkirjantarkastaja

Ääntenlaskija ja pöytäkirjantarkastaja
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Yhdistyksen säännöt - 8.6.2022 hyväksytyt sääntömuutokset
1. Luku – Yleiset säännökset
1 § Nimi
Yhdistyksen nimi on ELSA Helsinki ry, joka on lyhenne sanoista The European Law Students’ Association
Helsinki.
2 § Kieli
Paikallisyhdistyksen kielet ovat suomi ja ruotsi, mutta rekisteröimis- ja pöytäkirjakielenä on suomi.
3 § Kotipaikka
Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki. Yhdistyksen kokoukset voidaan pitää myös muualla.
4 § Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on:
1. edustaa jäseniään ELSA Finland ry:ssä (jäljempänä ELSA Finland), joka toimii yhdistyksen ja sen
jäsenten edustajana Alankomaiden lain mukaan perustetussa kansainvälisessä opiskelijajärjestössä
ELSA:ssa ELSAssa (Alankomaiden kaupparekisterinumero 40538466, jäljempänä ELSA).
2. Edistää ELSA:n ELSAn visiota oikeudenmukaisesta maailmasta, jossa kunnioitetaan ihmisarvoa ja
kulttuurien monimuotoisuutta.
3. Edistää ELSA:n ELSAn tarkoitusta ja tavoitteita, sekä noudattaa ELSA:n ELSAn hyväksyttyjä
strategisia tavoitteita ja sääntökokoelman mukaisia sääntöjä.
4. Edistää oikeustieteellistä koulutusta Suomessa ja Euroopassa, sekä edistää oikeustieteen
opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden kansainvälisiä mahdollisuuksia ja kansainvälistä yhteistyötä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää voittoa tavoittelematta harjoittelijavaihtoa,
opintomatkoja, seminaareja ja muuta vastaavaa tarkoitustaan edistävää opiskelijatoimintaa tarvittaessa
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yhteistyössä ELSA Finlandin, muiden ELSA-paikallisyhdistysten tai muiden yhdistysten kanssa. Yhdistys
voi toimintansa tukemiseksi sijoittaa varojaan vastuullisesti, tuottavasti ja turvallisesti.
5 § Yhdistyksen tili- ja toimikaudet
Yhdistyksen tilikausi on 1.8.–31.7. Hallituksen sekä toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan
toimikausi vastaa yhdistyksen tilikautta.
6 § Täydentävät säännöt
Näitä sääntöjä täydentävät yhdistyksen ohjesäännöt sekä ELSA Finlandin liittosäännöt ja sääntökokoelma.
Yhdistyksen hallituksen on noudatettava edellä mainittuja sääntöjä ohjesääntöjä toiminnassaan.
Ohjesäännöt ja niiden muutokset on hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa.
2. Luku – Liitto
7 § Liittorakenne
Yhdistys kuuluu ELSA Finlandiin osana Suomen ELSA-verkostoa.
Yhdistys sitoutuu noudattamaan ELSA Finlandin liittosääntöjä, sääntökokoelmaa, strategiaa sekä ELSA
Finlandia sitovia ELSA:n ELSAn sääntöjä.
3. Luku – Jäsenyys
8 § Varsinaiset jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voidaan hyväksyä Helsingin yliopiston oikeustieteellisessä tiedekunnassa tai Tallinn
University School of Governance, Law and Society, Helsingin toimipisteessä kampuksella opiskeleva
perustutkinto-opiskelija tutkinto-opiskelija, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja sen
toteuttamista toteutumista.
Yhdistyksen hallitus voi erityisestä syystä hyväksyä yhdistyksen jäseneksi myös henkilön, joka ei täytä
näiden sääntöjen mukaisia kriteerejä.
Hallitus voi painavasta syystä päättää ottaa jäseneksi myös muun kuin näiden kriteerien
mukaisen henkilön, joka haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteutumista.
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Hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksessaan.
9 § Kannatusjäsenet
Yhdistyksen kannatusjäseniksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoinen yhteisö tai luonnollinen henkilö, joka
haluaa edistää yhdistyksen tarkoitusta ja sen toteutumista.
Hallitus käsittelee jäsenhakemukset kokouksessaan.
10 § Liittyminen
Tahto liittyä yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi ilmaistaan maksamalla liittymismaksu ja täyttämällä
liittymislomake asianmukaisesti. Mikäli henkilöä ei hyväksytä jäseneksi, maksettu liittymismaksu
palautetaan viipymättä.
11 § Eronneeksi katsominen
Kun jäsen on suorittanut jäsenyyteen oikeuttaneen tutkinnon, erotetaan jäsen kahden (2) vuoden
kuluttua valmistumisesta.
Ellei jäsen ole seitsemän vuoden kuluessa liittymisestään suorittanut sitä tutkintoa, jota tämä
opiskeli liittyessään, tämän on ilmaistava tahtonsa säilyttää jäsenyytensä esittämällä todistus
opintojensa jatkumisesta.
Hallitus voi katsoa kannatusjäsenen eronneeksi, jos tämä ei kahtena (2) perättäisenä vuotena ole maksanut
kannatusjäsenmaksua.

Albania • Austria • Azerbaijan • Belarus • Belgium • Bosnia and Herzegovina • Bulgaria • Croatia • Cyprus • Czech Republic • Denmark • Estonia • Finland • France • Georgia • Germany •
Greece • Hungary • Iceland • Ireland • Italy • Latvia • Lithuania • Luxembourg • Malta • Montenegro • The Netherlands • Norway • Poland • Portugal • Republic of Macedonia • Romania •
Serbia • Slovak Republic • Slovenia • Spain • Sweden • Switzerland • Turkey • Ukraine • United Kingdom

12 § Eroaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti yhdistyksen hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle, tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Jäsen
katsotaan eronneeksi ilmoituksestaan lukien.
13 § Jäsenen erottaminen
Hallitus voi kokouksessaan erottaa jäsenen, jos jäsen
1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut;
2. on tahallaan tai huolimattomuudesta yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti
vahingoittanut yhdistystä;
3. toimii tahallaan tai huolimattomuudesta huomattavasti vastoin yhdistyksen sääntöjä, tai
tarkoitusta tai yhdistyksen kokouksessa hyväksyttyä ohjesääntöä ahdistelu- ja
häirintätilanteisiin; tai
4. ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä.
Erottamispäätöksessä on ilmoitettava erottamisen syy. Erottamispäätös on tehtävä vähintään 2/3 kahden
kolmasosan (⅔) määräenemmistöllä.
Erotettavalla jäsenellä on oikeus saattaa hallituksen tekemä päätös erottamisesta yhdistyksen kokouksen
käsiteltäväksi siten, mitä aloitteen toimittamisesta säädetään 27 §:ssä 27 §:n mukaisesti.
Yhdistyksen kokouksen on joko hyväksyttävä tai hylättävä hallituksen tekemä päätös erottamisesta. Jos
päätös erottamisesta hylätään, erotettava jäsen saa jatkaa yhdistyksen jäsenenä. Jos päätös erottamisesta
hyväksytään, erotettava jäsen katsotaan erotetuksi yhdistyksen kokouksen päättymisestä lukien.
14 § Yhdistykselle suoritettavat maksut
Varsinaiset jäsenet maksavat liittyessään yhdistykseen liittymismaksun.
Kannatusjäseniltään yhdistys perii kannatusjäsenmaksun.
Varsinaisten jäsenten maksujen suuruuksista päätetään ELSA Finlandin liittokokouksessa.
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Kannatusjäsenten maksujen suuruudesta päätetään paikallisyhdistyksen kevätkokouksessa.
4. Luku – Hallitus, nimenkirjoitusoikeudet ja toiminnantarkastus
15 § Hallitus
Yhdistyksen hallitus koostuu puheenjohtajasta sekä 2–9 muusta jäsenestä, joiden tehtävät edellinen hallitus
esittää yhdistyksen kokoukselle. Ehdokkaaksi hallituksen jäsenten vaaleissa asetutaan yhden toimialan
vastaavan paikkaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan.
Hallitus käyttää yhdistyksen toimeenpanovaltaa, sekä käsittelee ne asiat, jotka eivät näiden sääntöjen
perusteella kuulu yhdistyksen kokoukselle. Hallitus valmistelee yhdistyksen kokouksessa esille
tulevat asiat ja huolehtii yhdistyksen kokouksen päätösten täytäntöönpanosta.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai hänen ollessaan estynyt, varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on
kutsuttava koolle, kun vähintään 1/3 yksi kolmasosa (1⁄3) hallituksen jäsenistä sitä puheenjohtajalta
pyytää.
Hallitus on päätösvaltainen, kun yli puolet sen jäsenistä, mukaan lukien puheenjohtaja, tai hänen
ollessaan estynyt, varapuheenjohtaja, ovat paikalla.
Hallituksella on näitä sääntöjä tai yhdistyksen ohjesääntöjä koskevissa kysymyksissä erimielisyyksissä
tulkintaetuoikeus.
16 § Nimenkirjoitusoikeus
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on seuraavilla henkilöillä, kullakin yksinään: hallituksen
puheenjohtajalla, taloudenhoitajalla ja pääsihteerillä, sekä henkilöillä, jonka hallitus on erikseen tähän
oikeuttanut.
17 § Toiminnantarkastaja
Yhdistyksellä on yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja.
18 § Hallituksen eroaminen
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Yhdistyksen hallituksella tai hallituksen jäsenellä on oikeus yhdistyksen kokoukselle esittämästään
perustellusta pyynnöstä saada ero tehtävästään.
19 § Hallituksen erottaminen
Mikäli yhdistyksen kokous äänestyksessä vähintään kahden kolmasosan (2⁄3) enemmistöllä annetuista
äänistä toteaa, ettei hallitus tai sen jäsen nauti yhdistyksen jäsenten luottamusta, voidaan hallitus tai sen
jäsen erottaa. Luottamuksesta voidaan yhdistyksen kokouksessa äänestää, jos kohdan 26 § mukainen
vaadittava määrä yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä pyytää lisättäväksi yhdistyksen kokouksen
esityslistalle ennen kokouskutsun julkaisua kymmenen (10) yhdistyksen jäsentä vaatii sitä ennen
kokousta tai kokouksen aikana. Jos vaatimus esitetään yhdistyksen kokouksen esityslistan
hyväksymisen jälkeen, noudatetaan 27 §:ssä säädettyä menettelyä.
Mikäli hallituksen jäsen erotetaan, tulee päätöksen tehneen yhdistyksen kokouksen päättää uuden
yhdistyksen kokouksen järjestämisestä, jossa valitaan korvaava henkilö/henkilöt. Uusi kokous on
järjestettävä viimeistään kahden (2) kalenterikuukauden kuluttua päätöksen tekemisestä.
Mikäli koko hallitus erotetaan, on saman yhdistyksen kokouksen valittava uusi hallitus. Mikäli yksi tai
useampi hallituksen jäsen eroaa itse, jaetaan tehtävät muiden hallituksen jäsenten kesken, kunnes uusi
henkilö valitaan tilalle.
5. Luku – Toimihenkilöt ja toimikunnat
20 § Toimihenkilöt
Hallitus voi valita toimihenkilöitä avustamaan hallitusta tehtävissään.
Hallitus voi myös asettaa hakuun toimihenkilötehtäviä ja täyttää ne kokonaisharkintaa käyttäen. Hallitus
voi erottaa toimihenkilön tehtävästään, jos tämä:
1. on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin hänen voidaan katsoa sitoutuneen tehtävän
vastaanottaessaan; tai
2. toimii vastoin hänelle hallituksen taholta annettuja ohjeita tai määräyksiä; tai
3. toimihenkilönä toimimiselle ei ole enää edellytyksiä.
Toimihenkilöllä on oikeus hallituksen kokoukselle esittämästään perustellusta pyynnöstä saada ero
tehtävästään.
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21 § Toimikunnat
Hallitus voi perustaa alaisuuteensa toimikuntia suorittamaan hallituksen niille määräämää tehtävää.
6. Luku – Yhdistyksen kokoukset
22 § Läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksessa
Yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.
Yhdistyksen kokous voi myöntää yhdistyksen kokouksessa läsnäolo- ja puheoikeuden myös yhdistykseen
kuulumattomalle henkilölle.
23 § Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät varsinaiset jäsenet yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen kokouksia
ovat kaksi (2) varsinaista yhdistyksen kokousta sekä ylimääräinen yhdistyksen kokous. Toinen varsinainen
yhdistyksen kokous järjestetään vuosittain syys-marraskuussa loka-joulukuussa (syyskokous) ja toinen
maalis-toukokuussa (kevätkokous).
Yhdistyksen kokouksessa jokaisella läsnä olevalla yhdistyksen varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni, eikä
ääntä voi luovuttaa toisen henkilön käytettäväksi.
Yhdistyksen syys-marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. esitellään edellisen tilikauden vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto,
2. vahvistetaan tilinpäätös edelliseltä tilikaudelta ja hyväksytään talousarvio kuluvalle tilikaudelle,
3. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle tai niistä toimenpiteistä, joihin yhdistyksen
hallinto tai toiminnantarkastajan antama lausunto ehkä antavat aihetta,
4. hyväksytään hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle tilikaudelle sekä
5. käsitellään hallituksen ja jäsenten esille tuomat muut asiat.
Yhdistyksen maalis-toukokuussa pidettävässä kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. hyväksytään talousarvio seuraavalle tilikaudelle sekä päätetään mahdollisen kannatusjäsenmaksun
suuruudesta ja eräpäivästä,
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2. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja 2–9 muuta hallituksen jäsentä,
3. valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja sekä
4. käsitellään hallituksen ja jäsenten esille tuomat muut asiat.
24 § Päätösvaltaisuus
Yhdistyksen kokous on päätösvaltainen, kun se on näiden sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
25 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus.
Kokouskutsu ja esityslista on julkaistava viimeistään 14 päivää ennen kokousta yhdistyksen
sähköpostilistalla. Kokouskutsu ja esityslista on myös julkaistava yhdistyksen nettisivuilla tai
oppimiskeskus Aleksandrian ilmoitustaululla.
Kokouskutsu ja esityslista on julkaistava viimeistään 14 vuorokautta ennen kokousta yhdistyksen
sähköpostilistalla tai yhdistyksen nettisivuilla. Kokouskutsu ja esityslista on pyrittävä
julkaisemaan sekä sähköpostilistalla että yhdistyksen nettisivuilla.
Kokouskutsussa on mainittava kokouspaikka ja –aika.
Kokouskutsussa on mainittava, mikäli kokouksessa käsitellään yhdistyslain 23 §:ssä mainittuja tai niihin
verrattavia asioita, kuten:
1. yhdistyksen sääntöjen muuttaminen tai ohjesääntöjen muuttaminen;
2. yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden luovuttaminen tai yhdistyksen
omaisuuden panttaaminen;
3. hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan valitseminen tai erottaminen;
4. tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen;
5. kannatusjäsenmaksun määrääminen;
6. hallituksen päätös jäsenen erottamisesta; tai
7. yhdistyksen purkaminen.
Milloin kokouksessa käsitellään tässä pykälässä tarkoitettuja asioita, on esityksen pääasiallinen sisältö
liitettävä kokouskutsuun.
26 § Ylimääräinen kokous
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Hallitus kutsuu yhdistyksen ylimääräisen kokouksen koolle tarvittaessa. Ylimääräinen kokous on lisäksi
pidettävä yhdistyksen kokouksen niin päättäessä tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) tai vähintään
kymmenen (10) yhdistyksen varsinaista jäsentä on jättänyt hallitukselle sitä koskevan kirjallisen pyynnön.
27 § Kokousjärjestys
Yhdistyksen kokouksessa puhetta johtaa kokouksen valitsema puheenjohtaja. Läsnäolo- ja puheoikeus
kokouksissa määräytyy näiden sääntöjen 22 ja 23 §:ssä. Vain yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä on oikeus
tehdä kokouksessa aloitteita esityksiä ja äänestää.
Aloitteet 25 §:ssä tarkoitetuissa asioissa, joista tulee mainita kokouskutsussa, on jätettävä yhdistyksen
hallitukselle viimeistään 21 vuorokautta ennen kokousta, paitsi pyydettäessä hallitukselta ylimääräistä
kokousta 26 §:n mukaisesti, jolloin aloite on jätettävä pyynnön yhteydessä.
Yhdistyksen hallitus laatii esityslistan kokouksen työjärjestykseksi ja kokouksen puheenjohtaja huolehtii
kokouksen etenemisestä sekä työjärjestyksen noudattamisesta. Esityslistan hyväksymisen jälkeen tehtävät
lisäykset työjärjestykseen on hyväksyttävä 2/3 kahden kolmasosan (⅔) enemmistöllä annetuista äänistä,
jotta ne voidaan käsitellä.
Kokouksen osanottajista valitaan kaksi (2) ääntenlaskijaa ja kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa, jotka eivät ole
yhdistyksen hallituksen jäseniä. Samat kaksi (2) henkilöä voivat toimia sekä ääntenlaskijoina, että
pöytäkirjan tarkastajina.
28 § Päätöksentekojärjestys yhdistyksen kokouksessa
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä tai laissa ole toisin määrätty, se mielipide, jota on
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestys on toimitettava suljetuin lipuin, kun vähintään 3
kolme (3) varsinaista jäsentä sitä pyytää. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni,
lukuun ottamatta henkilövaaleja, joiden osalta asiasta määrätään erikseen.
Henkilövaalit suoritetaan aina suljetuin lipuin. Äänestyslipukkeista määrätään ELSA Finlandin
sääntökokoelmassa olevassa äänestys- ja vaalijärjestyksessä.
Hallituksen jäsentä valittaessa noudatetaan ehdotonta enemmistövaalitapaa siten, että yli puolet annetuista
äänistä saanut ehdokas tulee valituksi. Alle puolet annetuista äänistä saanutta ehdokasta ei valita
hallitukseen, ellei jäljempänä toisin määrätä.
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Jos avoimia paikkoja on vain yksi ja mikäli yksikään ehdokkaista ei ensimmäisellä äänestyskierroksella saa
yli puolta annetuista äänistä, suoritetaan toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan
välillä. Mikäli toisella kierroksella kumpikaan ehdokkaista ei saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään
kolmas äänestyskierros siten, että eniten ääniä edellisellä kierroksella saanut hakija on ehdokkaana. Mikäli
toisen kierroksen äänet menevät tasan, ratkaistaan valinta arvalla.
Jos avoimia paikkoja on useampi kuin yksi ja ehdokkaita saman verran kuin avoimia paikkoja, valitaan ne
ehdokkaat, jotka saavat yli puolet annetuista äänistä. Tällöin jokaisen ehdokkaan valinnasta äänestetään
erikseen. Mikäli ehdokas ei saa yli puolta annetuista äänistä, häntä ei valita hallitukseen.
Jos avoimia paikkoja on useampi kuin yksi ja ehdokkaita enemmän kuin avoimia paikkoja, menetellään
siten kuin ELSA Finlandin sääntökokoelman äänestys- ja vaalijärjestyksessä määrätään. Mikäli kukaan
ehdokkaista ei saa ensimmäisellä äänestyskierroksella yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen
äänestyskierros eniten ääniä saaneiden ehdokkaiden välillä siten, että ehdokkaita toisella kierroksella on
avoinna olevia paikkoja vastaava määrä. Toisella äänestyskierroksella sovelletaan, mitä edellisessä
momentissa määrätään.
29 § Kokouksen pöytäkirja
Kokouksesta laaditaan selostuspöytäkirja, jonka kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.
Pöytäkirjan tarkastajien on lisäksi allekirjoituksillaan varmennettava pöytäkirja. Tarkastettu pöytäkirja on
asetettava jäsenistön nähtäväksi 14 päivän vuorokauden kuluessa kokouksesta yhdistyksen nettisivuille.
Luku 7 – Yhdistyksen talous
30 § Vastuu taloudenhoidosta
Vastuu yhdistyksen taloudesta ja omaisuuden hoidosta kuuluu hallitukselle. Hallitus voi päättää muun
kuin yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan omaisuuden myymisestä tai luovuttamisesta.
Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito on
luotettavalla tavalla järjestetty. Hallituksen jäsen ja yhdistyksen toimihenkilö on velvollinen korvaamaan
vahingon, jonka hän on toimessaan tahallisesti tai huolimattomuudesta aiheuttanut yhdistykselle.
31 § Talousarvio
Hallituksen tulee laatia vuosittain perusteltu talousarvioesitys, joka esitellään jäsenistölle kevätkokouksessa.
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32 § Tilinpäätöksen laatiminen
Tilinpäätös on laadittava viimeistään neljän (4) kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.
33 § Tilinpäätöksen esittely
Hallituksen on esitettävä tilinpäätös ja toiminnantarkastuskertomus yhdistyksen syyskokouksessa.
Tilinpäätös vahvistetaan ja hallituksen vastuuvapaudesta päätetään kyseisessä yhdistyksen kokouksessa.
34 § Apurahat
Yhdistys voi ohjesäännöissä mainitulla tavalla jakaa apurahoja avustuksia toimintaa varten, joka liittyy 4
§:ssä mainitun yhdistyksen tarkoituksen toteuttamiseen.
35 § Muu tuki
Yhdistys voi ohjesäännöissään päättää muun taloudellisen tuen myöntämisestä.
36 § Korvaukset hallituksen jäsenille
Hallituksen jäsenet sekä toimihenkilöt ja toimikuntien jäsenet suorittavat tehtävänsä ilman rahallista
korvausta tai palkkaa. He voivat kuitenkin saada korvausta tehtävänsä hoitamisesta aiheutuneista
asianmukaisista ja kohtuullisista kuluista.
Luku 8 – Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
37 § Sääntöjen muuttaminen
Päätös sääntöjen tai ohjesääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa. Sääntömuutokset
eivät saa olla ristiriidassa ELSA Finlandin sääntökokoelman, liitosääntöjen tai mallisääntöjen kanssa ja
Liiton sääntöjen kanssa. Sääntömuutokset ohjesääntöjen muuttamista lukuun ottamatta tulee hyväksyä
ELSA Finlandin liittokokouksessa.
38 § Purkaminen
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa.
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Ehdotus yhdistyksen purkamisesta tulee hyväksytyksi, jos
1) kahdessa (2) peräkkäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 kolme neljäsosaa (¾)
annetuista äänistä sitä kannattaa, ja
2) se hyväksytään enintään 28 vuorokautta jälkimmäisen yhdistyksen kokouksen jälkeen järjestetyssä
ELSA Finlandin liittokokouksessa.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat on luovutettava ELSA Finlandille Liitolle.
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Suomen ELSA-verkoston ohjesääntö ahdistelu- ja häirintätilanteisiin
Tavoite
Jotta voidaan varmistaa ELSAn jatkuva työ kohti visiota “A just world in which there is respect for
human dignity and cultural diversity.”, tämän ohjesäännön tarkoitus on:
a. varmistaa, että Suomen ELSA-verkosto tarjoaa turvallisen tilan kaikille verkostossa toimiville
kokeakseen henkilökohtaista ja ammatillista kasvua;
b. korostaa kunnioittavan käytöksen tärkeyttä kaikkina aikoina;
c. luoda yhteinen ymmärrys ei-hyväksyttävästä toiminnasta huolimatta yksilöiden kulttuuri- tai
koulutustaustasta;
d. luoda prosessi ei-hyväksyttävän toiminnan käsittelyyn.

Soveltamisala
Tätä ohjesääntöä sovelletaan kaikissa tapahtumissa ja toiminnassa, jonka järjestää tai koordinoi Suomen
ELSA-verkosto (ELSA Finland ja paikallisyhdistykset). Ohjesääntö sitoo kaikkia yksilöitä, jotka
osallistuvat tapahtumaan tai toimintaan tai niiden järjestämiseen. Ohjesääntö sitoo kaikkia Suomen
ELSA-verkoston hallitusten jäseniä ja toimihenkilöitä.

Velvoitteet
ELSA Finland ja paikallisyhdistykset:
a. sitoutuvat noudattamaan ohjesääntöä;
b. jakavat tietoa ohjesäännöstä toimintaan osallistuville yksilöille tai ryhmille;
c. valitsevat hallituksen keskuudesta vähintään yhden nimetyn häirintäyhdyshenkilön koko kauden
ajaksi;
d. varmistavat, että jokaisessa tapahtumassa on vähintään yksi erikseen nimetty häirintäyhdyshenkilö
paikalla koko tapahtuman ajan, jos koko kaudeksi valittu nimetty häirintäyhdyshenkilö ei
osallistu tapahtumaan;
e. valvovat ohjesäännön toteutumista ja ryhtyvät tarvittaviin toimenpiteisiin;
f. kouluttavat häirintäyhdyshenkilöt tehtäviensä hoitamiseen.
Tapahtumiin tai projekteihin osallistuvat yksilöt tai ryhmät:
a. sitoutuvat noudattamaan ohjesääntöä;
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b. ilmoittavat nimetylle häirintäyhdyshenkilölle havaitsemastaan tai kokemastaan ohjesäännön
vastaisesta tai muusta epäasiallisesta käyttäytymisestä;
c. pitäytyvät kaikesta lainvastaisesta toiminnasta.

Turvallisemman tilan periaatteet
Suomen ELSA -verkostossa noudatetaan turvallisemman tilan periaatteita, joita ovat:
a. Emme häiritse sanallisesti, fyysisesti tai henkisesti! Otamme käyttäytymistä koskevat
huomautukset tosissamme ja muutamme käytöstämme sen mukaisesti. Jokaisella on oikeus
henkiseen ja fyysiseen koskemattomuuteen.
b. Emme anna oletusten vaikuttaa! Jokaisella ihmisellä on omat kokemuksensa ja jokainen kokee
maailman omalla henkilökohtaisella tavallaan. Tunnistamme etuoikeutemme, ennakkooletuksemme ja -asenteemme, emmekä oleta kenenkään sukupuolta, seksuaalista suuntausta,
ikää, terveydentilaa, toimintakykyä, taustaa tai uskontoa. Emme myöskään oleta kaikkien
pystyvän siihen, mihin jotkut pystyvät.
c. Kunnioitamme toisiamme! Emme kyseenalaista toisen kokemusta ja kunnioitamme jokaisen
ihmisen kokemuksia, taustaa, heidän itse asettamia rajoja ja osallistumista. Jokaisella on oikeus
osallistua tai olla osallistumatta niin paljon kuin tuntuu hyvältä ja jokaisen panos tapahtumaan
on yhtä arvokas. Anna kaikille mahdollisuus osallistua tapahtumaan yhdenvertaisesti.
Huomioimme, että osallistujat luovat tapahtuman osallistumisellaan. Puhumme
ymmärrettävästi! Pidämme huolen, että kaikki ymmärtävät puheemme. ELSA on täynnä
lyhenteitä ja lisäksi opiskelemme oikeustiedettä, jolla on oma kielensä. Tarvittaessa selkeytämme
kielenkäyttöämme ja kiinnitämme siihen jo oletusarvoisesti huomiota puhuessamme. Tuemme
myös muiden kuin suomenkielisten oikeutta osallistua tapahtumiimme.
d. Tuomme mielipiteemme esiin kohteliaasti emmekä liian aggressiivisesti tai hyökkäävästi!
Kaikkien mielipiteet eivät ole yhtä voimakkaita ja saattavat aiheuttaa helposti pelkoa ja
epävarmuuden tunteita toisissa. ELSAn toiminnassa ei sallita rasistista, seksististä, ableistista eli
vammaan, terveydentilaan tai toimintakykyyn perustuvaa syrjivää, homofobista, transfobista,
loukkaavaa, väkivaltaista tai uhkaavaa käytöstä tai puhetta.
e. Pyydämme luvan kuvaamiseen ja julkaisemiseen! Tiedostamme, että kaikki eivät halua
esiintyä kuvissa tai eivät halua, että kuvia heistä julkaistaan. Ilmoitamme tästä osallistujille, mikäli
aikomuksenamme on kuvata tai julkaista tapahtumassa ja pyydämme siihen luvan.

Määritelmät
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Kiusaaminen on ei-toivottua, toistuvaa aggressiota tai käyttäytymistä, jolla pyritään aiheuttamaan tai
aiheutetaan yksilön tai ryhmän nöyryytystä, aseman heikentämistä tai uhkaamista taikka muuta
samankaltaista psykologista ja/tai fyysistä harmia aiheuttavaa toimintaa. Kiusaaminen voi sisältää vallan
tai aseman (oikea tai kuviteltu) väärinkäyttöä, jolloin kohde tai kohteet voivat kokea vaikeaksi puolustaa
itseään. Erilaisia kiusaamistyyppejä ovat esimerkiksi:
a. Fyysinen – fyysisen voiman tai aggression käyttäminen toista yksilöä tai ryhmää kohtaan
(esimerkiksi töniminen, lyöminen, osoittelu, henkilökohtaisen tilan loukkaaminen). b. Verbaalinen
– sanojen käyttäminen verbaaliseen hyökkäykseen toista yksilöä tai ryhmää kohtaan (esimerkiksi
nimittely, härnääminen, loukkaaminen tai loukkaavat huomiot, huutaminen). c. Sosiaalinen –
ulkopuolelle jättäminen, huhujen tai juorujen levittäminen taikka huomioimatta jättäminen
(esimerkiksi juoruilu, epäsovinnaiset ja/tai pilkkaavat vitsit)
d. Nettikiusaaminen – nettialustan käyttäminen uhkailuun, nöyryyttämiseen, pelotteluun tai
ulkopuolelle sulkemiseen taikka toisen yksilön tai ryhmän maineen vahingoittamiseen
(esimerkiksi uhkaavien viestien lähettäminen, nöyryyttävien julkaisujen, kuvien tai tekstien
julkaiseminen).
e. Työskentelyyn liittyvä – eristäminen tai aseman/vallan heikentäminen tarkoituksenmukaisesti
tekemällä toisen yksilön työskentely vaikeaksi tai kestämättömäksi. Tällaista toimintaa on
esimerkiksi toisen ohittaminen kommunikoinnin välttämiseksi, tarkoituksella mahdottoman
työtaakan tai aikataulun antaminen, tehtävien vaihtaminen ilman neuvottelua taikka uhkailun,
pelottelun tai painostuksen käyttäminen toisen työskentelyyn vaikuttamiseksi.
Häirintä on syrjinnän muoto, joka sisältää ei-toivottua käytöstä, jonka tavoitteena tai seurauksena on
nöyryyttäminen, aseman heikentäminen, uhkailu, vaikuttaminen toisen yksilön tai ryhmän arvoon
taikka vihamielisen, alentavan tai loukkaavan ympäristön luominen yksilölle tai ryhmälle, a.
sukupuolen,
b. iän,
c. alkuperän,
d. kansalaisuuden,
e. perhetilanteen,
f. kielen,
g. uskonnon,
h. vakaumuksen,
i. mielipiteen,
j. terveydentilan,
k. vammaisuuden tai
l. muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.
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Häirintä ei ole mihinkään paikkaan tai alustaan rajattua. Se voi koostua yhden kerran tapahtuvasta tai
toistuvasta sopimattomasta käytöksestä. Häirintää voi olla esimerkiksi:
a. Verbaalinen – vitsit, kommentit, pilkka, laulut.
b. Kirjallinen – viestit, sähköpostit, kommentit.
c. Sosiaalisessa mediassa käyttäytyminen.
d. Fyysinen – töniminen, tuuppiminen.
e. Uhkaava käytös – eleet, asennot.
f. Visuaaliset esitykset – julisteet, haalarimerkit.
g. Eristäminen sosiaalisista aktiviteeteista.
h. Seksuaalinen häirintä.
Seksuaalista häirintää voi olla esimerkiksi:
a. Epätoivottu seksuaalinen lähestyminen.
b. Seksuaalisten palveluiden pyytäminen.
c. Epätoivottu yritys tai painostus romanttiseen tai seksuaaliseen suhteeseen.
d. Epätoivottu kommentointi yksilön kehosta tai seksuaalisista aktiviteeteista.
e. Uhkailu seksuaalisella väkivallalla.
f. Yksityisyyden tai henkilökohtaisen tilan loukkaaminen.
g. Epätoivottu fyysinen läheisyys tai koskettelu.
h. Epätoivottu seksuaalisluonteinen taikka sukupuoleen, oletettuun sukupuoleen tai
stereotypioihin liittyvä vitsailu tai kiusaaminen.
i. Muu seksuaalisluonteinen verbaalinen tai fyysinen häirintä.
j. Muu vastaavan kaltainen toiminta.
Suomen ELSA-verkostossa noudatetaan tiukasti suostumuskulttuuria. Kaikki, mikä ei ole kyllä
tarkoittaa ei. Kukaan yksilö tai ryhmä ei saa aloittaa tai osallistua mihinkään romanttiseen, intiimiin tai
seksuaaliseen aktiviteettiin toisen yksilön tai ryhmän kanssa,
a. joka on alle seksuaalisen suojaikärajan;
b. joka ei ole yksiselitteisesti suostunut osallistumaan;
c. jolla ei ole kykyä antaa suostumusta (esimerkiksi päihtymyksen, fyysisen tai henkisen tilan, joka
aiheuttaa kykenemättömyyttä harkittuun päätöksentekoon, taikka mielenterveyden vuoksi); ja/tai
d. jolla ei ole vapautta antaa suostumusta (esimerkiksi on painostettu, pakotettu tai kiristetty
antamaan suostumus).

Raportointi
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Kaikki epäasiallinen käytös raportoidaan ELSA Finlandin tai paikallisyhdistyksen nimetylle
häirintäyhdyshenkilölle tai kenelle tahansa luotetulle henkilölle missä tahansa virallisessa pestissä
Suomen ELSA-verkostossa. Tarvittaessa yhteyttä otetaan ELSA Internationalin asiasta vastaavaan
yksilöön tai ryhmään.

Raporttien ja valitusten käsittely
Kun raportti tai valitus on vastaanotettu, on toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet:
1. Varmistetaan, että uhri on turvassa ja analysoidaan raportti tai valitus
Ensimmäinen teko on varmistaa, että uhri on turvassa ei-hyväksytyltä käytökseltä. Yritä luoda mukava
ympäristö, jossa voit kuulla raportin tai valituksen yksityisesti. Varmista, että et painosta henkilöä ja olet
asemassa, jossa voit ilmaista sympatiaa ja analysoida raportin tai valituksen.
2. Kerätään kaikki tarpeellinen tieto – haastattelut
Haastattelut mahdollistavat tarpeellisen tiedon keräämisen uhrilta ja muilta asianosaisilta.
Haastatteluissa: a. Varmista, ettet painosta uhria ja pidä ilmapiiri mukavana. Salli asianosaisten
kuvailla tilanne omassa tahdissa ja pidä taukoja tarvittaessa.
b. Älä anna henkilökohtaisten tunteiden tai mielipiteidesi vaikuttaa näkemykseesi tilanteesta. Jos
tunnet olevasi liian läheinen aiheeseen tai henkilöihin taikka muutoin tunneperusteisesti
osallinen, ohjaa uhri toisen henkilön, jonka kanssa uhri tuntee olonsa turvalliseksi, luo.
c. Suorita haastattelut yksityisessä ympäristössä, jossa on läsnä vain haastattelija tai haastatellut.
d. Yritä suorittaa haastattelut kasvotusten, jos mahdollista. Haastattelun rakenne voi olla
seuraava: i. anna läsnäolevien henkilöiden kertoa asiat omasta näkökulmastaan;
ii. valmistele kysymyksiä, älä avoimesti kyseenalaista kertomuksen luotettavuutta, selkeytä
epäselviä asioita;
iii. dokumentoi haastattelu ottamalla muistiinpanoja
iv. selitä tulevat askeleet ja mitä tapahtuu seuraavaksi;
v. kontaktoi silminnäkijät ja syytetty osapuoli ja sovi haastatteluaika heidän kanssaan.
3. Analysoidaan kaikki faktat
Kun sinulla on kaikki faktat ja olet kuullut tarvittavia osapuolia, analysoi tilanne ja tee päätös, miten
asian kanssa edetään.
4. Toteutetaan tarpeelliset toimet
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Mahdolliset toimet ja sanktiot
Sanktioista päättää ELSA Finlandin tai paikallisyhdistyksen hallitus. Tapahtumasta tai projektista
poistamisesta voi päättää myös tapahtuman tai projektin järjestäjä.
Mahdollisia sanktioita:
a. Välitön tapahtumasta tai projektista poistaminen osallistujan kustannuksella.
b. Määräaikainen kielto osallistua tapahtumiin ja projekteihin.
c. Yhdistyksen sääntöjen mahdollistamat sanktiot, kuten yhdistyksestä erottaminen.
ELSA Finlandin tai paikallisyhdistyksen hallituksen tehtävänä ei ole selvittää mahdollisia rikosepäilyjä,
vaan tällaisissa tilanteissa tulee asia saattaa viranomaisten selvitettäväksi. Päätöstä tehtäessä tulee
huomioida asianomaisten toiveet ja turvallisuus.
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