
Oulun evankelis-luterilainen Opiskelijalähetys ry:n säännöt  

9.3.2015 

 

1§ Nimi ja kotipaikka  

 

Yhdistyksen nimi on Oulun evankelis-luterilainen Opiskelijalähetys, ja sen kotipaikka on Oulun 

kaupunki. Yhdistys on Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n jäsen.  

 

2§ Tarkoitus  

 

Yhdistyksen tarkoituksena on oppiperustansa mukaisesti edistää Jumalan valtakunnan 

leviämistä Suomen opiskelevan nuorison keskuudessa  

- johdattamalla heitä vastaanottamaan Jeesus Kristus omakohtaiseksi Vapahtajakseen ja 

Herrakseen, 

- ohjaamalla uskovia kasvamaan Jeesuksen Kristuksen armossa ja tuntemisessa ja keskinäisessä 

yhteydessä, 

- korostamalla Raamattua Jumalan Sanana, rukouksen merkitystä ja antautumista Pyhän 

Hengen hallintaan sekä  

- ohjaamalla uskovia opiskelijoita voittamaan toisia Kristukselle ja toteuttamaan Hänen 

lähetyskäskyään. 

Oppiperusta on sama kuin Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n. 

Pyhä Raamattu on meidän uskomme, elämämme ja opetuksemme ylin ohje ja sen mukaan 

kaikkea oppia on tutkittava ja arvosteltava. Ohjeenamme ovat myös Suomen evankelis-

luterilaisen kirkon tunnustuskirjat. 

 

3§ Toimintamuodot 

  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää hengellisiä tilaisuuksia, kursseja ja muuta 

niihin verrattavaa toimintaa ensisijaisesti Oulussa ja sen lähiympäristössä. Toimintansa 

tukemiseksi yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintansa 

kannalta tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta, harjoittaa sellaista elinkeinoa tai 

ansiotoimintaa, joka kytkeytyy välittömästi säännöissä määrätyn tarkoituksen toteuttamiseen 

sekä asianomaisen luvan saatuaan toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä.  



 

4§ Jäsenyys  

 

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi sen hallitus voi hyväksyä 15-29-vuotiaan opiskelijan, 

koululaisen tai muun henkilön, joka allekirjoittamalla omakätisesti hallitukselle osoitetun 

jäsenanomuksen ilmoittaa hyväksyvänsä yhdistyksen tarkoituksen ja oppiperustan.  

 

Kannatusjäseneksi yhdistyksen hallitus voi hyväksyä henkilön, joka 

kannatusjäsenanomuksessaan ilmoittaa hyväksyvänsä yhdistyksen tarkoituksen ja oppiperustan. 

 

Yhdistyksen hallituksella on asianosaista kuultuaan oikeus erottaa jäsen, jonka se katsoo 

toimivan vastoin yhdistyksen tarkoitusta tai joka rikkoo yhdistyksen sääntöjä. Jäsenellä on 

oikeus saattaa asia yhdistyksen kokouksen ratkaistavaksi. Valitus on tehtävä kolmenkymmenen 

vuorokauden kuluttua erottamispäätöksen ilmoittamisesta.  

 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Varsinaiset jäsenet 

siirtyvät kannatusjäseniksi kaksikymmentäyhdeksän (29) vuotta täytettyään. Opiskelunsa 

päättänyt jäsen voi siirtyä kannatusjäseneksi ennen määräikää sekä opintojansa jatkava jäsen 

saa hallituksen luvalla anomuksesta jatkaa vuoden kerrallaan varsinaisena jäsenenä 

kaksikymmentäyhdeksän (29) vuotta täytettyään.  

 

Yhdistyksen varsinaiset jäsenet maksavat vuosittain jäsenmaksun, jonka suuruus määrätään 

yhdistyksen syyskokouksessa.  

 

5§ Hallitus 

  

Yhdistystä edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu neljästä (4) kymmeneen 

varsinaista jäsentä ja enintään kaksi (2) varajäsentä. Varajäseniä valittaessa on mainittava, kuka 

on ensimmäinen ja toinen varajäsen. Hallituksen varsinaiset jäsenet valitaan yhdistyksen 

syyskokouksessa kahdeksi (2) kalenterivuodeksi kerrallaan ja varajäsenet yhdeksi (1) 

kalenterivuodeksi kerrallaan. Vuosittain on erovuorossa puolet silloisen hallituksen 

varsinaisista jäsenistä. Alkuun erovuoroisuus ratkaistaan arpomalla. Erovuorossa oleva voidaan 

valita uudelleen. Hallituksen jäsenten tulee olla Oulun evankelis-luterilainen Opiskelijalähetys 



ry:n varsinaisia jäseniä tai Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n tai 

sen jäsenjärjestön varsinaisia jäseniä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan, taloudenhoitajan ja sihteerin. Jos hallituksen jäsen täyttää 

kaksikymmentäyhdeksän (29) vuotta ennen toimikautensa loppua, hän saa hoitaa tehtäviään 

niin kauan kuin seuraava syyskokous on pidetty.  

 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän estyneenä ollessa varapuheenjohtajan kutsusta. 

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos läsnä on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja 

ainakin puolet (1/2) hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien, 

kuitenkin vähintään kolme (3) henkilöä. Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin 

arpa.  

 

Hallitus voi kutsua vuodeksi kerrallaan yhden kannatusjäsenistä neuvoa antavaksi 

asiantuntijaksi, jolla on hallituksen kokouksissa puheoikeus. Hallituksen kokoonkutsujalla on 

oikeus kutsua hallituksen kokouksiin tarpeelliseksi katsomiaan henkilöitä, joilla on puheoikeus.  

 

6§ Yhdistyksen nimen kirjoittaminen  

 

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja, 

kukin yksin.  

 

7§ Tilit 

  

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilit on jätettävä toiminnantarkastajalle tarkastettaviksi 

viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajien 

toimikausi päättyy tilikauden jälkeiseen kevätkokoukseen. 

 

8§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen 

  

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kutsu yhdistyksen kokoukseen on lähetettävä 

vähintään kymmentä (10) päivää ennen kokousta kirjeitse tai sähköpostitse niille jäsenille, jotka 

ovat ilmoittaneet sähköpostiosoitteensa yhdistykselle.  

 



9§ Yhdistyksen kokoukset 

  

Vuosittain pidetään kaksi (2) yhdistyksen kokousta, kevätkokous helmi-maaliskuussa ja 

syyskokous loka-marraskuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen 

tarpeelliseksi tai jos vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänivaltaisista 

jäsenistä sitä hallitukselta määrättyä asiaa varten kirjallisesti pyytää.  

Yhdistyksen kokouksissa on yhdistyksen varsinaisilla jäsenillä kullakin yksi ääni. 

Kannatusjäsenillä on vain läsnäolo- ja puheoikeus. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten 

enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin 

arpa. Äänestys toimitetaan suljetuin lipuin, jos yksikin äänivaltaisista jäsenistä sitä vaatii.  

 

10§ Kevät- ja syyskokous 

  

Yhdistyksen kevätkokouksessa  

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

- vahvistetaan edellisen vuoden toimintakertomus  

- vahvistetaan edellisen vuoden tilinpäätös 

- päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille 

- valitaan yhdistyksen edustajat Suomen Evankelisluterilainen Opiskelija- ja Koululaislähetys 

ry:n liittokokoukseen sekä  

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

 

Yhdistyksen syyskokouksessa 

- valitaan kokoukselle puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa ja ääntenlaskijaa 

- vahvistetaan yhdistyksen toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavaksi vuodeksi  

- valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle ja varajäsenet 

- valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja kaksi varatoiminnantarkastajaa  

- vahvistetaan jäsenmaksun suuruus sekä  

- käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat  

Jos jäsen haluaa jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, hänen on siitä kirjallisesti 

ilmoitettava hallitukselle hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

 



11§ Yhteistyö 

  

Yhdistyksen suhteista muihin järjestöihin päättää hallitus ottaen huomioon sen, että yhdistys 

voi olla yhteistyössä vain sellaisten kristillisten järjestöjen kanssa, joiden tarkoitus on 

sopusoinnussa yhdistyksen tarkoituksen kanssa.  

 

12§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen  

 

Yhdistyksen sääntöjen muutosehdotus on tehtävä kirjallisesti hallitukselle. Se käsitellään 

hallituksen valmistelemana seuraavassa yhdistyksen kokouksessa, jossa sen tulee saada 

puolelleen ainakin kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä, jotta se tulisi hyväksytyksi. Ennen 

kuin muutoksesta päätetään, voidaan muutosehdotukseen tehdä kokouksessa paikalla olevien 

ehdotuksesta korjauksia ja muutoksia. Jotta päätös sääntöjen muuttamisesta tulisi voimaan, sen 

on saatava myös Suomen evankelisluterilaisen Opiskelija- ja Koululaislähetys ry:n 

liittohallituksen hyväksyntä. 

 

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä samalla tavoin kuin sääntöjen muuttamisesta edellä 

on mainittu. 

  

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoituksen 

edistämiseen purkamispäätöksen lopullisesti hyväksyneen yhdistyksen kokouksen päättämällä 

tavalla.  

 

13§ Saavutetut jäsenoikeudet  

 

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät. 


