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Tampereen rakennusarkkitehtiopiskelijoiden kerho 

TARKKA         10.11.2014 

 

1§ Kerhon nimi ja kotipaikka 

Kerhon nimi on Tarkka, jota kutsutaan näissä säännöissä kerhoksi. 

Kerhon kotipaikka on Tampereen kaupunki. 

 

2§ Kerhon tarkoitus 

Kerhon tarkoituksena on: 

 Tarjota rakennusarkkitehtiopiskelijoille mahdollisuuksia viettää vapaa-aikaa yhdessä 

 Järjestää ekskursioita, jotka tukevat opiskelua 

 Toimia yhteistyöväylänä toisiin ammattikorkeakouluihin, joissa rakennusarkkitehtejä 

koulutetaan, sekä yliopistojen arkkitehtiopiskelijoihin 

 

3§ Tarkoituksen toteuttaminen 

Kerho toimii Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijakunnan Tamko:n alayhdistyksenä. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kerho: 

 Järjestää jäseniä yhdistäviä tilaisuuksia 

 Toimii jäsentensä etujen ajamiseksi 

 Tekee yhteistyötä muiden kerhojen/yhdistysten kanssa 

 

4§ Toiminnan tukeminen 

Toimintansa tukemiseksi kerho on oikeutettu 

 Ottamaan vastaan avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja 

 Asianomaisella luvalla järjestämään keräyksiä, arpajaisia sekä juhla- ja huvitilaisuuksia 

 Harjoittamaan kustannus- ja julkaisutoimintaa 
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 Omistamaan toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja arvopapereita 

 Harjoittamaan pienimuotoista liiketoimintaa, kuten haalarimerkkien ja ekskursio-oppaiden 

myyntiä 

 

5§ Jäsenet 

Kerhoon voi kuulua korkeakouluopiskelija-, kannattaja- ja kunniajäseniä. Opiskelijajäsenten tulee olla 

rakennusarkkitehtiopiskelijoita. Enemmistön, vähintään kolmen (3) pitää olla Tamko:n jäseniä. 

Kerhoon voi kuulua henkilö, joka hyväksyy kerhon tarkoituksen, toimintaperiaatteet ja sitoutuu 

täyttämään jäsenvelvollisuudet. Jäseneksi hyväksymisestä päättää kerhon hallitus.  

Kannatusjäseniksi voivat liittyä yksityiset kansalaiset ja oikeustoimikelpoiset yhteisöt, jotka hallitus 

kannattajajäseniksi hyväksyy ja jotka maksavat kerhon määräämän kannattajajäsenmaksun. 

Kerhoon voidaan myös hyväksyä Kunniajäseniä, jotka ovat toiminnallaan edistäneet kerhon asiaa. 

Kunniajäseneksi hyväksymisestä päättää kerhon hallitus. Kunniajäsenten ei tarvitse maksaa 

jäsenmaksua.  

 

6§ Jäsenenvelvollisuudet ja -oikeudet 

Jäsenen tulee: 

 Noudattaa kerhon sääntöjä ja hallituksen päätöksiä 

 Suorittaa kerhon hallituksen määräämä jäsenmaksu 

 

Kerhon jäsenellä on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus kerhon kokouksissa. Kannattajajäsenillä on läsnäolo- 

ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta kerhon kokouksissa. 

Kunniajäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta kerhon kokouksissa.  
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7§ Jäsenen eroaminen yhdistyksestä 

Jäsen voi koska hyvänsä päättää jäsenyytensä kerhoon ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen 

puheenjohtajalle tai suullisesti kerhon kokouksessa. Jäsen on vapaa kerhon jäsenyydestä välittömästi 

ilmoituksen tehtyään. Jäsenmaksua ei palauteta henkilön erotessa omatoimisesti kerhosta. 

8§ Jäsenen erottaminen 

Kerhon kokous voi hallituksen esityksestä erottaa jäsenen, joka toimii vastoin kerhon tarkoitusperiä tai 

jättää velvollisuudet täyttämättä. Erottamisesta päätetään kolmen neljäsosan (3/4) äänienemmistöllä. 

Erotettaessa kerhosta jäsenelle maksetaan hänen maksamansa jäsenmaksu takaisin. Tilanteessa jossa 

erotettava jäsen on maksanut kertamaksulla jäsenmaksunsa saa hän sen kokonaisuudessaan takaisin, 

jos jäsen on maksanut vuosimaksun saa hän takaisin vain viimeisimmän vuosimaksun. 

 

9§ Kerhon kokous 

Kerhon kokouksen kutsuu koolle hallitus. 

Hallitus kutsuu kerhon kokouksen koolle tarvittaessa, kuitenkin vähintään kerran (1) vuodessa 

syyskokoukseen. Kokous on päätösvaltainen, kun kokous on sääntöjen mukaan koolle kutsuttu. 

Kerhon syyskokous on pidettävä marraskuun loppuun mennessä. Syyskokouksessa on käsiteltävä ainakin 

seuraavat asiat; 

 Vahvistettava kerhon toimintasuunnitelma, talousarvio sekä jäsen- ja kannatusjäsenmaksun 

 suuruus seuraavalle vuodelle 

 Esitetään kerhon toimintakertomus menneeltä vuodelta, tarkastetaan kerhon varallisuus, 

 vahvistetaan tilinpäätös sekä myönnetään vastuuvapaus 

 Valitaan hallituksen puheenjohtaja, sihteeri ja varainhoitaja  

 Valitaan hallituksen muut jäsenet  

 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 Käsitellään muut esille tulevat asiat 
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Kerhon kokous kutsutaan koolle ilmoittamalla siitä sähköpostilla tai puhelimitse kerhon jäsenille. 

Kokouskutsu ja kokouksen asialista on esitettävä vähintään 7 päivää ennen kokousta. 

Ylimääräinen kerhon kokous on kutsuttava koolle, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi 

viidesosa (1/5) jäsenistöstä sitä kirjallisesti hallitukselta vaatii tietyn asian käsittelyä varten.  

Jokaisella kerhon jäsenellä on yksi (1) ääni. Päätökset tehdään äänienemmistöllä. Äänten mennessä 

tasan ratkaistaan henkilövaalit arvalla, muihin asioihin lopullisen päätöksen tekee puheenjohtaja. 

10§ Kerhon taloudenhoito 

Kerhon talouden hoito järjestetään kokonaisuudessaan osana Tampereen ammattikorkeakoulun 

opiskelijakunnan taloudenhoitoa. Tilintarkastajina toimivat opiskelijakunnan tilintarkastajat. Kerholla ei 

ole pankkitiliä eikä käteiskassaa. Kerhon varainhoitaja pitää kirjaa kehon taloudesta. Kerhon tilikausi on 

kalenterivuosi. 

 

11§ Kerhon hallitus 

Kerhon hallituksen muodostavat puheenjohtaja. varainhoitaja, sihteeri ja 1 - 7 jäsentä. Kerhon 

hallituksen maksimi jäsenmäärä on 10 henkilöä. 

Hallitus toimeenpanee kerhon kokouksen päätökset, hoitaa kerhon asioita sekä ottaa kantaa ja vastaa 

kerhon puolesta. 

Hallitukseen voidaan valita henkilö joka on kerhon varsinainen jäsen. 

Hallitus valitsee kerhon toimihenkilöt 

Hallitus pitää kirjaa kerhon jäsenistä 

Hallitus saa asettaa avukseen toimikuntia, joiden tehtävät ja kokoonpanon se määrää.  

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja ja 

vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla. 

Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä varainhoitajan tai sihteerin 

kanssa. 

Hallituksen toimikausi on yksi kalenterivuosi.  
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12§ Hallituksen jäsenen eroaminen 

Hallituksen jäsen voi erota tehtävästään tekemällä vapaamuotoisen kirjallisen eroilmoituksen jonka 

toimittaa hallituksen muille jäsenille. Hallituksen jäsen on vapaa tehtävistään kun eroilmoitus on 

hallituksen kokouksessa käsitelty ja hyväksytty. 

13§ Hallituksen jäsenen erottaminen 

Hallituksen jäsenen laiminlyödessä toistuvasti velvollisuutensa tai käyttäessä väärin asemaansa, voidaan 

hänet erottaa tehtävästään. Hallituksen jäsenen erottamiseksi pidetään kerhon kokous. Kerhon jäsenet 

voivat erottaa hallituksen jäsenen kolme viidesosaa (3/5) enemmistöäänin. 

14§ Hallituksen täydentäminen toimikauden aikana 

Hallituksen jäsenien erotessa toimintakauden aikana voi hallitus päättää tarvitaanko täydennystä vai 

voidaanko tehtävät jakaa uudelleen hallituksen sisäisesti. Täydennysvaalit tulee pitää, jos hallituksen 

jäsenmäärä putoaa 3 henkilöön. 

15§ Henkilönkohtainen vastuu 

Kerhon hallituksen jäsen on velvollinen korvaamaan vahingon jonka on toiminnallaan aiheuttanut 

Tamko:lle. vahingoksi katsotaan myös kerhon varojen väärinkäyttö. 

16§ Sääntöjen muuttaminen 

Kerhon on hyväksytettävä säännöt ja sääntömuutokset opiskelijakunnan hallituksella ennen niiden 

käsittelyä kerhon vuosikokouksessa. Kerhon ohjesääntönä noudatetaan soveltuvin osin opiskelijakunnan 

ohjesääntöä. 

Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä kerhon kokouksessa viisi kuudesosaa (5/6) enemmistöllä. 

17§ Kerhon purkaminen 

Kerhon purkamiseksi on järjestettävä erillinen purkukokous, jossa purkamisesta päätetään. Jäsenistön 

on viisi kuudesosaa (5/6) enemmistöllä päätettävä kerhon purkamisesta. Kerhon jäljellä olevat varat 

siirtyvät Tamko:n käyttöön. 

 

 

 


