
Sigma-kilta ry:n säännöt 
 
1§ KILLAN NIMI JA KOTIPAIKKA 
Killan nimi on Sigma-kilta ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. 
 
2§ TARKOITUS JA TOIMINTA 
Killan tarkoituksena on edistää Oulun yliopistossa fysikaalisia ja matemaattisia tieteitä opiskelevien 
tieteellistä ja ammatillista kehitystä, kehittää heidän itsenäisyyttään ja arvostelukykyä, lisätä heidän 
yhteiskunnallista aktiivisuuttaan, ylläpitää yhteyksiä yliopistoon ja muihin opiskelijajärjestöihin, tukea killan 
jäsenten liikunta- ja kulttuuriharrastuksia sekä järjestää muuta virkistystoimintaa. 
 
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi järjestää esitelmätilaisuuksia, opintoretkiä, keskustelutilaisuuksia, 
opinto-ohjausta, illanviettoja, mielenosoituksia sekä opiskelumateriaalien yhteistilauksia. Kilta voi myös 
ylläpitää killan tarkoitusta toteuttavaa kerhotoimintaa. 
 
3§ JÄSENET 
Killalla voi olla varsinaisia jäseniä, alumnijäseniä, kannatusjäseniä ja kunniajäseniä. 
 
Killan varsinaisia jäseniä ovat oikeutetut olemaan Oulun yliopiston Luonnontieteellisen tiedekunnan 
fysikaalisten ja matemaattisten tieteiden perustutkinto-opiskelijat.  
 
Alumnijäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on valmistunut Oulun yliopistosta fysikaalisten tai 
matemaattisten tieteiden alalta tai varsinaisena jäsenenä aktiivisesti vaikuttanut killan toimintaan. 
 
Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö, oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö, joka haluaa tukea 
yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. 
 
Killan kokouksessa voidaan kutsua kunniajäseneksi fysikaalisilla tai matemaattisilla aloilla ansioituneesti 
toiminut henkilö. 
 
Hallitus hyväksyy killan jäsenyyttä hakevat henkilöt varsinaisiksi jäseniksi, alumnijäseniksi tai 
kannatusjäseniksi. 
 
Varsinainen jäsen on velvoitettu siirtymään alumnijäseneksi valmistuessaan, mikäli hänellä ei ole enää 
fysikaalisten tai matemaattisten tieteiden perustutkinnon suorittamisoikeutta. 
 
4§ KILLAN JÄSENYYDEN PÄÄTTYMINEN 
Hallitus voi katsoa eronneeksi jäsenen, joka on jättänyt maksamatta killan vuosittaisen jäsenmaksun 
edellisenä kalenterivuotena. 
 
Hallitus voi erottaa killan jäsenen, jos jäsen: 
1) on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on kiltaan liittymällä sitoutunut; 
2) on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut kiltaa; tai 
3) ei enää täytä laissa tai killan säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. 
 
5§ JÄSENMAKSUT 
Varsinaisilta jäseniltä peritään liittymismaksu, joka myös sisältää seitsemän kalenterivuoden jäsenmaksut. 
Tämän jälkeen varsinainen jäsen suorittaa vuosittaisen jäsenmaksun. 
 
Alumnijäseniltä ja kannatusjäseniltä peritään vuosittaista jäsenmaksua. 
 



Alumnijäseneksi siirtyvä varsinainen jäsen maksaa alumnijäsenen jäsenmaksua siirtymisvuotta seuraavana 
kalenterivuonna. Kunniajäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 
 
Killan vaalikokous päättää killan liittymismaksun sekä vuotuisen jäsenmaksun suuruuden kullekin 
jäsenryhmälle erikseen. 
 
6§ KILLAN JÄSENEN MUUTOKSENHAKUOIKEUS 
Killan jäsen on oikeutettu valittamaan killan toiminnasta hallitukselle. 
 
Hallituksen päätökseen tyytymättömillä on oikeus saattaa asia killan kokouksen ratkaistavaksi. Vaatimus 
asian saattamisesta killan kokouksen ratkaistavaksi on tehtävä kolmen kuukauden kuluessa hallituksen 
päätöksestä. 
 
7§ KILLAN KOKOUKSET 
Kilta pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta. Killan vuosikokous pidetään helmi-huhtikuussa ja vaalikokous 
marras-joulukuussa. 
 
Killan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun kokouskutsu on jätetty vähintään seitsemäntenä päivänä 
ennen kokousta killan ilmoitustaululla ja killan sähköpostilistalla. Kokouskutsussa on oltava kokouksen aika, 
paikka sekä kokouksen asialista. 
 
Killan kokouksessa jokainen varsinainen jäsen sekä kunniajäsen ovat äänivaltaisia. Jokaisella äänivaltaisella 
jäsenellä on käytettävissään yksi ääni. Alumni- sekä kannatusjäsenellä ei ole äänioikeutta. 
 
Killan päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet 
annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan killan päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen 
puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa. 
 
Killan kokouksessa toimitettavassa vaalissa valituksi tulevat eniten ääniä saaneet. Tasatulos vaalissa 
ratkaistaan arvalla. 
 
8§ KILLAN VUOSIKOKOUS 
Killan vuosikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 
-kokouksen avaus; 
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; 
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
-hyväksytään kokouksen työjärjestys; 
-esitetään hallituksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto; 
-päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä; ja 
-kokouksen päättäminen. 
 
9§ KILLAN VAALIKOKOUS 
Killan vaalikokouksessa käsitellään ainakin seuraavat asiat: 
-kokouksen avaus; 
-valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa; 
-todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus; 
-hyväksytään kokouksen työjärjestys; 
-päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta seuraavalle vuodelle; 
-hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio; 
-kutsutaan oltermannit; 
-päätetään hallitukseen valittavien henkilöiden lukumäärästä; 
-valitaan hallituksen puheenjohtaja; 



-valitaan hallituksen varapuheenjohtaja; 
-valitaan sihteeri; 
-valitaan taloudenhoitaja; 
-valitaan tiedostusvastaava; 
-päätetään opintovastaavien lukumäärästä; 
-valitaan opintovastaavat; 
-valitaan hallituksen muut jäsenet; 
-valitaan toiminnantarkastaja sekä varatoiminnantarkastaja; ja 
-kokouksen päättäminen. 
 
10§ KILLAN HALLITUS 
Killan hallitukseen kuuluu 7-15 varsinaista hallituksen jäsentä, joiden joukossa on oltava hallituksen 
puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri, taloudenhoitaja, tiedotusvastaava ja yhdestä 
kahteen opintovastaavaa. Näiltä osin hallituksen työjaosta päättää killan kokous, ellei se jätä asiaa hallituksen 
itsensä päätettäväksi. 
 
Hallitukseen valittavien tulee olla killan varsinaisia jäseniä. Hallituksen jäsen ei menetä vaalikelpoisuuttaan 
kesken toimikauden. Hallituksen jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. 
 
Hallituksen kokous on päätösvaltainen, jos kokouksessa on paikalla viisi hallituksen jäsentä, joista yhden tulee 
olla joko hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen varapuheenjohtaja. 
 
Hallituksen kokouksessa jokaisella hallituksen jäsenellä on yksi ääni. Killan hallituksen kokouksissa asiat 
ratkaistaan ehdottamalla ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 
 
11§ OLTERMANNI 
Killan vaalikokous kutsuu oltermanneikseen tehtävään suostuvia opettajia. Kilta voi kutsua yhden 
oltermannin fysikaalisten tieteiden alalta sekä yhden oltermannin matemaattisten tieteiden alalta. 
Oltermannin tehtävänä on toimia neuvonantajana sekä opettajakunnan ja killan välisenä yhdyssiteenä. 
 
12§ KILLASSA TOIMIVAT KERHOT 
Killassa voi toimia rekisteröimättömiä kerhoja. Kunakin vuonna toimivat kerhot ja niiden tarkoitukset on 
mainittava killan toimintasuunnitelmassa. Kerhojen tarkoituksien on vastattava killan tarkoitusta. Killan 
talousarviossa voidaan osoittaa varoja kerhojen toimintaan. Kerhojen varoja voi käyttää vain kerhon 
tarkoitusta edistävään toimintaan. 
 
Kerhoilla on oltava puheenjohtaja, jonka tulee olla killan varsinainen jäsen. Kerhot valitsevat itselleen 
puheenjohtajan vuoden ensimmäisissä kokouksissansa. Puheenjohtajan toimikausi kestää kalenterivuoden 
loppuun asti. Killan hallitus voi myöntää kerhon puheenjohtajalle eron hänen omasta pyynnöstään. Killan 
hallitus voi myös erottaa kerhon puheenjohtajan, mikäli asia on mainittu hallituksen kokouksen 
kokouskutsussa. 
 
Kerhojen kokoukset, joissa valitaan kerholle puheenjohtaja, on kutsuttava koolle jättämällä kokouskutsu 
seitsemäntenä päivänä ennen kokousta killan ilmoitustaululle. 
 
Kerhon kokouksessa jokaisella killan varsinaisella jäsenellä sekä kunniajäsenellä on yksi ääni. 
 
Kerhon puheenjohtaja vastaa kerhollensa osoitettujen varojen käytöstä sekä siitä, että hänen edustamansa 
kerho toimii lain, killan sääntöjen, killan kokouksen päätöksien sekä killan hallituksen ohjeiden mukaan. 
 
13§ KILLAN NIMEN KIRJOITTAMINEN 



Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, hallituksen varapuheenjohtaja, sihteeri ja taloudenhoitaja 
kaksi yhdessä. Hallitus voi antaa oikeuden killan nimen kirjoittamiseen hallituksen jäsenille joko yksin taikka 
yhdessä toisen killan hallituksen jäsenen kanssa. 
 
14§ KILLAN TILIT JA TOIMINNANTARKASTUS 
Killan tilikausi ja killan toiminnantarkastajan toimikausi on kalenterivuosi. 
 
15§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA KILLAN PURKAMINEN 
Sääntöjen muuttaminen on hyväksyttävä vähintään kolmen neljäsosan määräenemmistöllä kahdessa 
peräkkäisessä vähintään kahden viikon välein pidetyssä killan kokouksessa, joista toisen on oltava vaali- tai 
vuosikokous. Kuitenkin päätös sääntöjen muuttamiseksi joko yhdistyslain (503/1989) 17 §:n 2 momentissa 
tai yhdistyslain 19 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla taikka siten, että enemmistövaalitapa korvataan 
suhteellisella vaalitavalla, tulee hyväksytyksi, mikäli sääntömuutosta on kannattanut yli puolet äänestyksessä 
annetuista äänistä. 
 
Killan purkaminen on hyväksyttävä vähintään kolmen neljäsosan määräenemmistöllä kahdessa 
peräkkäisessä killan kokouksessa. Killan purkaantuessa tai killan joutuessa lakkautetuksi on sen omaisuus 
käytettävä Oulun yliopiston fysikaalisia tai matemaattisia tieteitä opiskelevien hyväksi joko stipendeinä tai 
muulla tavoin. 
 


