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YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT
1.§ NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Nuoret Designerit r.y. (NuDe), Aalto ARTSin
Muotoilun laitoksen ainejärjestö ja sen kotipaikka on Espoo.

2.§ TARKOITUS JA TOIMINNAN LAATU
Yhdistyksen tarkoituksena on jäsentensä taideteollisen alan
opiskelun ja suomalaisen muotoilukulttuurin kehittämiseen liittyvien
etujen ajaminen ja alan tietouden ja kehityksen saattaminen
jäsentensä tietoon. Lisäksi yhdistys pyrkii edistämään eri
koulutusohjelmien välistä yhteistyötä. Näihin päämääriin yhdistys
pyrkii järjestämällä opinto- ja tutustumismatkoja,
esitelmätilaisuuksia ja muuta vastaavaa toimintaa, seuraamalla
Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun ja Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnan toimintaa ja tarvittaessa tekemällä aloitteita,
luomalla yhteyksiä muihin vastaaviin oppilaitoksiin, järjestöihin ja
toimijoihin sekä edistämällä jäsentensä vapaa- ajan toimintaa.

3.§ JÄSENET
Yhdistyksen jäseneksi liitytään maksamalla yhdistyksen
vuosittaisessa kevätkokouksessa määräämä jäsenmaksu.
Jäsenmaksu on lukuvuosittainen. Yhdistyksellä on kolme
jäsenkategoriaa: varsinainen jäsen, kannatusjäsen ja kunniajäsen.
Varsinaisiksi jäseniksi voivat liittyä kaikki Aalto-yliopiston
nykyiset opiskelijat. Varsinaiset jäsenet ovat äänivaltaisia
yhdistyksen kokouksissa ja voivat hakea hallitukseen.
Kannatusjäseniksi voivat liittyä kaikki luonnolliset henkilöt ja
oikeuskelpoiset yhteisöt. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta
yhdistyksen kokouksissa eivätkä he voi hakea hallitukseen.
Kunniajäseniksseen yhdistys voi kutsua toimintaansa edistäneitä
henkilöitä hallituksen päätöksellä.

4.§ JÄSENEN EROAMINEN JA EROTTAMINEN
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla
erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsenen
katsotaan eronneen, jos hän ei maksa jäsenmaksuaan kolmeen (3)
peräkkäiseen vuoteen.
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän yhdistykseen liittymällä on
sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä, tai ei enää täytä
yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5.§ JÄSENMAKSU
Yhdistyksen kaikkien jäsenkategorioiden vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta päätetään yhdistyksen
kevätkokouksessa. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja
mahdolliset muutokset siihen astuvat voimaan lukuvuoden alussa.
Kunniajäsenet ovat vapautettuja jäsenmaksun suorittamisesta.

6.§ HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluvat yhdistyksen
varsinaisista jäsenistä yhdistyksen syyskokouksessa valitut
puheenjohtaja ja 3-12 jäsentä. Vähintään ⅔ hallituksesta tulee olla

Muotoilun laitoksen pääaineopiskelijoita. Hallituksen toimikausi on
kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan
varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Muut tarpeelliset
toimikunnat voidaan asettaa myös hallituksen ulkopuolelta.
Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai
varapuheenjohtaja ja vähintään kolmasosa (1/3) hallituksen muista
jäsenistä on läsnä. Äänestyksessä äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Hallituksen jäsen voi
hallituksen kokouksessa äänestää päätösasioista myös
puheenjohtajalle ennen kokousta toimitetulla valtakirjalla, mikäli
hän ei fyysisesti pääse paikalle. Yhdistyksen nimen kirjoittaa
hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja tai
sihteeri niin, että kaksi (2) näistä henkilöistä on läsnä.

7.§ TILIT JA TILINTARKASTUS
Yhdistyksen hallintoa ja tilejä tarkastamaan valitaan yhdistyksen
syyskokouksessa vuodeksi kerrallaan 1-2 toiminnantarkastajaa ja
heille varamiehet. Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on 1.1.-31.12.
Tilinpäätös ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä
tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen yhdistyksen
kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa
hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.

8.§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyskokouksia on vähintään kaksi (2) vuodessa. Yhdistyksen
syyskokous pidetään syyskuun ja joulukuun välisenä aikana hallituksen
tarkemmin määräämänä aikana. Yhdistyksen kevätkokous pidetään
helmikuun ja toukokuun välisenä aikana hallituksen tarkemmin
määräämänä aikana.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään, mikäli yhdistyksen kokous näin
päättää, hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai jos vähintään
kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii
ilmoitetun asian käsittelyä varten. Kokous on kutsuttava viipymättä
koolle pyynnön jättämisen jälkeen. Kokous on päätösvaltainen, kun se
on sääntöjen mukaisesti kutsuttu koolle. Yhdistyksen kokoukset
kutsutaan koolle vähintään viikkoa ennen kokousta kirjeitse tai
sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen. Yhdistyksen
kokouksissa on kaikilla varsinaisilla jäsenillä yhtäläinen äänioikeus.

8.1.§ SYYSKOKOUS
Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
4. Vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja
menoarvio.
5. Valitaan yhdistyksen hallitukselle puheenjohtaja ja muut
hallituksen jäsenet sekä mahdolliset varajäsenet.
6. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja
heille varatoiminnantarkastajat.
7. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista
ottaen huomioon näiden sääntöjen 10§:n ja yhdistyslain 24§:n.

8.2.§ KEVÄTKOKOUS
Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Kokouksen avaus.
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja
päätösvaltaisuus.
4. Esitetään yhdistyksen
vuosikertomus.
5. Esitetään yhdistyksen tilit ja toiminnantarkastajien lausunto
sekä päätetään tilien hyväksymisestä ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja rahastonhoitajalle.
6. Päätetään yhdistyksen kaikkien jäsenkategorioiden
jäsenmaksun suuruudesta
7. Täydennetään yhdistyksen hallitusta
tarvittaessa.
8. Päätetään muista hallituksen tai jäsenten esittämistä asioista
ottaen huomioon näiden sääntöjen 10§:n ja yhdistyslain 24§:n.

9.§ ASIOIDEN KÄSITTELY KOKOUKSISSA
Jäsenten kokouksissa esittämät asiat voidaan ottaa niissä
käsiteltäviksi, ei kuitenkaan päätettäviksi. Jos jäsen haluaa jonkun
asian päätettäväksi, hänen on tehtävä siitä esitys hallitukselle
kirjallisesti hyvissä ajoin ennen kokousta, jotta hallitus ehtii antaa
siitä lausunnon.

10.§ PÄÄTÖKSENTEKO
Päätökset yhdistyksen kokouksissa tehdään
yksinkertaisella äänten enemmistöllä, paitsi kun on kysymys
sääntöjen 11. ja 12. pykälissä mainituista asioista.

11.§ AINEJÄRJESTÖN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Näitä sääntöjä voidaan muuttaa yhdistyksen kokouksissa, jos siitä
on kokouskutsussa mainittu ja jos muutosta kannattaa vähintään
kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä. Mikäli yhdistyksen
toiminnassa ilmenee asioita, joita nämä säännöt eivät kata,
sovelletaan näissä tapauksissa yhdistyslakia.

12.§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2)
perättäisessä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
(3/4) äänten enemmistöllä äänestyksessä annetuista äänistä.
12.1 § YHDISTYKSEN VAROJEN JAKAMINEN PURKAUSTILANTEESSA
Kaikki yhdistyksen varat luovutetaan Aalto-yliopiston
ylioppilaskunnalle, mikäli yhdistys purkautuu.

