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1§ Yleistä

Tämä ohjesääntö koskee Lapin yliopiston ylioppilas-
kunnan alumnitoimintaa (LYY-alumni).

2§ Tarkoitus

LYY-alumnin tarkoituksena on:
1 toimia yhdyssiteenä Lapin yliopiston    
 ylioppilaskunnan (LYY) nykyisten ja entisten   
 opiskelijoiden välillä; 
2 antaa neuvoa-antavia lausuntoja    
 ylioppilaskunnalle. Alumnilla ei kuitenkaan ole   
 päätösvaltaa ylioppilaskunnassa;
3 tukea Lapin yliopiston ylioppilaskuntaa ja sen   
 toimintaa ja 
4 tarjota tutkinnon suorittaneille ylioppilaskunnan   
 jäsenille ja ylioppilaskunnassa toimineille   
 toimihenkilöille mahdollisuuksia ylläpitää   
 yhteyksiä Lapin yliopistoon ja sen    
 ylioppilaskuntaan.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi
1 järjestää tapaamisia, esitelmä-, juhla- sekä muita   
 vastaavia tilaisuuksia ja jäseniltoja,
2 myöntää avustuksia ja apurahoja, ei kuitenkaan   
 jäsenilleen,
3 järjestää matkoja jäsenilleen,
4 järjestää tutustumistilaisuuksia eri työyhteisöihin ja
5 harjoittaa muilla vastaavilla tavoin tavoitteidensa   
 mukaista toimintaa.

3§ Jäsenet ja toiminta 

Alumnin jäseneksi kutsutaan kaikki ylioppilaskunnan 
entiset luottamus- ja toimihenkilöt. Alumnin jäseneksi 
voi myös liittyä jokainen entinen Lapin yliopiston 
ylioppilaskunnan jäsen. 

Alumnin toimintaa koordinoi alumnitoimikunta. Alum-
nitoimikunnan ja toimikunnan puheenjohtajan valitsee 
alumnin vuosikokous. Ylioppilaskunnan hallitus 
vahvistaa valinnat.   

4§ Alumnin jäsenen eroaminen

Alumnin jäsenellä on oikeus erota alumnista ilmoittamalla 
siitä kirjallisesti toimikunnalle tai sen puheenjohtajalle. 
 

5§ Jäsenmaksu

Alumnin jäsenet eivät suorita jäsenmaksuja. 

6§ Alumnitoimikunta  

Alumnin asioita hoitaa toimikunta, johon kuuluu 
puheenjohtaja ja kolmesta kahdeksaan (3-8) muuta 
jäsentä.  Ylioppilaskunnan toimi- ja luottamushenki-
löillä on läsnäolo- ja puheoikeus alumnitoimikunnan 
kokouksissa. 

Toimikunnan toimikausi on kaksi vuotta. Toimikunta 
valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä 
mahdolliset muut tarvittavat toimihenkilöt.

7§ Alumnin nimen kirjoittaminen

Alumnin nimen kirjoittaa toimikunnan puheenjohtaja 
tai varapuheenjohtaja yhdessä toimikunnan jäsenen 
kanssa. 

8§ Tilikausi ja tilintarkastus

Tilikausi ja tilintarkastus noudattaa ylioppilaskunnan 
voimassaolevia sääntöjä.

9§ Alumnin vuosikokous ja 
alumnitoimikunnan kokoukset

Alumnin vuosikokous pidetään vuosittain toimikunnan 
määräämänä päivänä. 

Toimikunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen esty-
neenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he 
katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet 
toimikunnan jäsenistä sitä vaatii.

Toimikunta on päätösvaltainen, kun vähintään puolet 
sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 
mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä 
tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, 
vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Alumnin vuosikokouksen 
koollekutsuminen  

Toimikunnan on kutsuttava alumnin vuosikokous 
koolle vähintään neljätoista vuorokautta ennen 
kokousta jäsenille lähetettävällä kirjeellä tai sähköpos-
tilla niille, jotka ovat ilmoittaneet alumnille sähköpos-
tiosoitteensa. Mahdollisuuksien mukaan kutsu julkais-
taan lisäksi LYY:n internetsivuilla. 
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11§ Vuosikokous  

Alumnin vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi   
 pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi   
 ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. alumnitoimikunnan puheenjohtajan valinta (joka   
 toinen vuosi)
6. alumnitoimikunnan valinta (joka toinen vuosi)
7. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli alumnin jäsen haluaa saada jonkin asian 
alumnin vuosikokouksen tai alumnitoimikunnan 
käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti 
toimikunnan puheenjohtajalle niin hyvissä ajoin, että 
asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12§ Alumnin purkaminen

Päätös alumnin purkamisesta on tehtävä ylioppilas-
kunnan edustajiston kokouksessa ylioppilaskunnan 
sääntöjen mukaisesti. Alumnin purkautuessa sen varat 
luovutetaan LYY:lle.
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