TARIFFI RY SÄÄNTÖMUUTOKSET

LIITE 1

2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhteistyöjärjestönä Tampereen yliopiston
Johtamiskorkeakoulussa vakuutustiedettä opiskelevien ja tutkinnon suorittaneiden kesken sekä
lisätä tamperelaisten vakuutustieteilijöiden tunnettuutta omalla alallaan.
2§ Yhdistyksen tarkoitus
Yhdistyksen tarkoituksena on toimia yhteistyöjärjestönä Tampereen yliopiston Johtamisen ja
talouden tiedekunnassa vakuutusta ja riskienhallintaa opiskelevien ja tutkinnon suorittaneiden
kesken sekä lisätä tamperelaisten vakuutustieteilijöiden tunnettuutta omalla alallaan.

3§ Toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vakuutustieteiden opintoja tukevaa toimintaa,
ekskursioita, illanviettoja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä. Lisäksi yhdistys luo yhteyksiä muihin
opiskelijajärjestöihin, finanssialalla toimiviin yhtiöihin ja laitoksiin, finanssialan eri järjestöihin ja
tarpeelliseksi katsomiinsa sidosryhmiin. Yhdistys harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa ja sen
ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Toiminnan
rahoittamista koskevat asiat määrätään kohdassa 11§ Talous.
3§ Toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää vakuutuksen ja riskienhallinnan opintoja tukevaa
toimintaa, ekskursioita, illanviettoja, keskustelutilaisuuksia ja retkiä. Lisäksi yhdistys luo yhteyksiä
muihin opiskelijajärjestöihin, finanssialalla toimiviin yhtiöihin ja laitoksiin, finanssialan eri
järjestöihin ja tarpeelliseksi katsomiinsa sidosryhmiin. Yhdistys harjoittaa jäsenistönsä keskuudessa
ja sen ulkopuolella yhdistyksen tarkoitusperiä edistävää tiedotus- ja julkaisutoimintaa. Toiminnan
rahoittamista koskevat asiat määrätään kohdassa 11§ Talous.

4§ Jäsenistö
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa vakuutustiedettä
opiskeleva opiskelija. Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen
yhteisö. Kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen
kunniajäseneksi voidaan hallituksen perustellusta esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua
henkilö, joka on toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi.
4§ Jäsenistö
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen Tampereen yliopistossa kauppatieteiden
maisterin opinto-oikeuden omaava opiskelija. Yhdistyksen alumnijäseneksi voi liittyä jokainen
vakuutuksen ja riskienhallinnan opintosunnasta valmistunut kauppatieteiden maisteri.
Kannattajajäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö.
Kannattajajäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen kunniajäseneksi
voidaan hallituksen perustellusta esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on
toiminut erityisen ansiokkaasti yhdistyksen hyväksi.

14§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemää (7) päivää ennen kokousta
yhdistyksen ilmoitustaululle asetettavalla kokouskutsulla ja yhdistyksen virallisilla verkkosivuilla
esitettävällä kokouskutsulla. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät
asiat.
14§ Yhdistyksen kokouksen koollekutsuminen
Yhdistyksen kokoukset on kutsuttava koolle vähintään seitsemää (7) päivää ennen kokousta
yhdistyksen virallisille verkkosivuille asetettavalla kokouskutsulla. Kokouskutsussa on mainittava
kokouksen aika, paikka ja käsiteltävät asiat.

20§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin
pidettävässä, yhdistyksen kokouksessa ja päätös on tehtävä molemmissa kokouksissa vähintään 3⁄4
ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään
vakuutustiedettä opiskelevien hyväksi jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen
määräämällä tavalla.
20§ Yhdistyksen purkaminen
Yhdistyksen purkamisesta on päätettävä kahdessa, vähintään kahden (2) kuukauden väliajoin
pidettävässä, yhdistyksen kokouksessa ja päätös on tehtävä molemmissa kokouksissa vähintään 3⁄4
ääntenenemmistöllä annetuista äänistä. Yhdistyksen purkautuessa sen varat käytetään vakuutusta ja
riskienhallintaa opiskelevien hyväksi jälkimmäisen purkamisesta päättäneen kokouksen
määräämällä tavalla.

