
REC ry – Robotics Education & Competitions 
 
Yhdistyksen säännöt 
 (Hyväksytty yhdistyksen perustamiskokouksessa Lahdessa 10.3.2016): 

 

1§ Yhdistyksen nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on REC ry - Robotics Education & Competitions. 

Yhdistyksen kotipaikka on Lahti ja toiminta-alueena on koko Suomi. Näissä säännöissä yhdistyksestä 
käytetään nimitystä yhdistys. 

 

2§ Yhdistyksen tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia:  

1. Robotiikan ja ohjelmoinnin opetuksen lisäämiseksi kouluissa.  

2. Robotiikan ja ohjelmoinnin opetuksen kehittämiseksi ja sen arvostuksen lisäämiseksi.  

3. Hyvän yhteishengen sekä yhteenkuuluvuuden edistämiseksi alalla toimivien keskuudessa.  

4. Opettajien osaamisen ja ammattitaidon kehittämiseksi. 

5. Yhteyksien ylläpitämiseksi vastaaviin järjestöihin kotimaassa ja ulkomailla. 

6. Kilpailujen järjestämiseksi robotiikassa ja ohjelmoinnissa. 

7. Kilpailuissa kotimaassa menestyneiden oppilaiden ulkomaisiin kilpailuihin osallistumisen tukeminen.  

 

3§ Yhdistyksen toiminta 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:  

1. Järjestää koulutusta, kursseja, näyttelyitä, esitelmä- ja luentotilaisuuksia, kokouksia sekä alueellisia, 
valtakunnallisia ja kansainvälisiä kilpailuja. 

2. Tekee esityksiä ja aloitteita, antaa lausuntoja ja käy neuvotteluja.  

3.    Voi ylläpitää blogia ja nettisivuja sekä julkaista lehteä ja voi kustantaa muita alaansa liittyviä 
painotuotteita. 

4. Huolehtii tiedotustoiminnasta jäsenistölle ja tarvittaessa viranomaisille sekä julkisille 
tiedotusvälineille.  

5. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi kantaa jäsenmaksuja, voi suorittaa rahojen keräystä, järjestää 
arpajaisia ja myyjäisiä, ottaa vastaan lahjoituksia sekä avustuksia ja testamentteja, perustaa 
rahastoja ja säätiöitä sekä voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
Tarvittaessa yhdistys hankkii toiminnalleen asianomaisen luvan. 

 

4§ Jäsenet 

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä oppivelvollisuuskoulun ja lukion sekä näihin rinnastettavan koulun opettaja, 
ammattikoulun, ammattikorkean tai yliopiston opettaja, sekä muukin robotiikan ja ohjelmoinnin opetusalalla 
toimiva henkilö. 

Eläkkeelle siirtynyt henkilö säilyttää jäsenyytensä.  

Myös alaa opiskelevat voivat päästä yhdistyksen opiskelijajäseneksi. 

Opiskelijajäsenellä on yhdistyksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta. 

Yhdistyksen hallitus hyväksyy ja erottaa jäsenet. 

 

5§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen 

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle 



taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Jäsensuhde lakkaa, kun 
eroamisilmoitus on merkitty pöytäkirjaan. Mahdollista maksettua jäsenmaksua ei palauteta. 
 
Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai 
muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on 
menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä 
laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erottamisesta on ilmoitettava jäsenelle ja 
erottamispäätökseen on oikeus hakea muutosta jättämällä yhdistyksen varsinaiselle kokoukselle osoitetun 
valituskirjelmän hallituksen puheenjohtajalle 30 vuorokauden kuluessa erottamispäätöksen 
tiedoksisaannista. 

 

6§ Jäsenmaksu 

Jäseniltä ja opiskelijajäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous, erikseen 
kummallekin jäsenryhmälle. 
 
Lisäksi yhdistys voi periä jäseniltä ylimääräisen jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää yhdistyksen kokous. 
Ylimääräinen jäsenmaksu voi olla enintään kaksi kertaa varsinaisen jäsenmaksun suuruinen. 
Jäsenmaksukanto tehdään hallituksen hyväksymällä tavalla.  

 

7§ Yhdistyksen elimet 

Yhdistyksen elimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus. 

 

8§ 

Hallituksen puheenjohtajan vaali toimitetaan suljetulla lippuäänestyksellä, jos vaalissa on enemmän kuin yksi 
ehdokas. Jos joku saa enemmän kuin puolet annetuista äänistä, on hän tullut valituksi. Ellei kukaan ole 
saanut ensimmäisessä äänestyksessä ehdotonta enemmistöä, suoritetaan äänestys kahden toisessa 
äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan kesken. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee vaalin arpa. 

 

9§ 

Hallituksen puheenjohtajan toimikausi on kalenterivuosi. Jos hallituksen puheenjohtaja eroaa kesken 
toimikauttaan tai on estynyt hoitamasta tehtäviään, hänen tehtäviään hoitaa hallituksen varapuheenjohtaja, 
tai yhdistyksen ylimääräinen kokous valitsee uuden puheenjohtajan jäljellä olevaksi toimikaudeksi. 
Hallituksen puheenjohtajan tehtäviin kuuluu avata yhdistyksen kokoukset. 

 

10§ 

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi, sekä 3 jäsentä.  Hallituksen 
jäsenten toimikausi on yksi kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan sihteerin. Sihteerin tilalle tullut 
hallituksen muu jäsen toimii sihteerinä vain jos hallitus valitsee hänet siihen tehtävään. 

 

11§ 

Hallitus valitsee yhdistykselle toimihenkilöt ja mahdolliset valiokunnat sekä työryhmät. 

 

12§ 

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan, tai jos hän on estynyt hallituksen varapuheenjohtajan kutsusta 
kokouksiin, joita pidetään tarpeen mukaan, tai jos vähintään 2 hallituksen jäsentä sitä vaatii. Kokous on 
päätösvaltainen, jos läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä sekä lisäksi puheenjohtaja tai 
varapuheenjohtaja. Hallitus voi myöntää kokouksessaan läsnäolo- ja puheoikeuden hallitukseen 
kuulumattomalle. 

 

 



13§ 

Hallituksen tehtävänä on:  

1. Edustaa yhdistystä.  

2. Kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niille esitettävät asiat.  

3. Panna toimeen yhdistyksen kokousten päätökset.  

4. Vastata yhdistyksen taloudenhoidosta.  

5. Pitää jäsenluetteloa.  

6. Määrätä toimihenkilöiden tehtävät ja heidän palkkionsa.  

7. Määrätä mahdollisten valiokuntien ja työryhmien tehtävät ja toimiajat.  

8. Huolehtia tilien tarkistuttamisesta.  

9. Suorittaa muut yhdistyksen toiminnan edellyttämät tehtävät. 

 

14§ Nimen kirjoittaminen 

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin kanssa. 

 

15§ Tilikausi ja tilintarkastus 

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. 

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään 
neljä viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa yhdistyksen 
hallinnosta ja tilinhoidosta viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle. 

 

16§ Yhdistyksen kokoukset 

Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää yhdistyksen kokous. 

Yhdistyksen kevätkokous pidetään helmi-huhtikuussa ja syyskokous syys-marraskuussa hallituksen 
määräämänä päivänä.  

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan 
aihetta tai kun vähintään (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua 
asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä neljänkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun 
vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. 

 

17 § 

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. Kutsu yhdistyksen kokouksiin on julkaistava 
vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenelle lähetettävällä sähköpostilla tai kirjeitse. 

Mikäli jäsen haluaa saada jonkin asian käsiteltäväksi yhdistyksen kokouksissa, on se esitettävä 30 päivää 
ennen kokousta perusteluineen kirjallisesti hallitukselle, jonka tulee ottaa asia yhdistyksen kokoukseen 
käsiteltäväksi. 

 

18 § 

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.  
 
Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on 
kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa. 

 
 



19§ Kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

 
1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa                                    
3. todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto 
6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille 
vastuuvelvollisille 

7. Päätetään ylijäämän käyttämisestä tai mahdollisen tappion peittämisestä.  

8. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

 

20§ Syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat: 

1. Kokouksen avaus 
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa     
3. Todetaan kokouksen osallistujat, laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

5. Asetetaan tarvittavat valiokunnat ja työryhmät. 

6. Käsitellään yhdistyksen toimintasuunnitelma ja päätetään sen hyväksymisestä.  

7. Hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi.  

8. Määrätään yhdistyksen jäsenten ja opiskelijajäsenten jäsenmaksun suuruus seuraavaksi  

   kalenterivuodeksi.  

9. Määrätään hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot seuraavaksi kalenterivuodeksi. 

10. Valitaan hallituksen puheenjohtaja seuraavaksi kalenterivuodeksi.  

11. Valitaan hallituksen jäsenet  

12.  Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet 

       tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa.  

13. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista. 

 

21§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen 

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa 
vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava 
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.  
 
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta 
päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan 
tarkoitukseen. 
 
 


