CRYO ry sääntömuutosehdotus ja perustelut
Ohessa ainoastaan sääntöjen artiklat, joihin esitetään muutoksia. Lisätyt tai muutetut kohdat on merkitty
punaisella. Artiklojen 3§, 4§, 5§, 9§ muutokset koskevat jäsenmuutosta. Artiklojen 10§ ja 13§ muutokset
ovat muita pienempiä muutoksia.
3§ Jäsenet
Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen täysi-ikäinen yliopistossa opiskeleva tai muu henkilö, joka hyväksyy
yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Vuosijäseneksi voi liittyä maksamalla hallituksen määräämän
liittymismaksun. Ainaisjäseneksi voi liittyä maksamalla hallituksen määräämän kertaluontoisen
ainaisjäsenen liittymismaksun. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus. Yhdistyksen aktiiviseksi
jäseneksi katsotaan yhdistyksen jäsenet, jotka ovat maksaneet hallituksen määräämän vuotuisen
jäsenmaksun. Hallitus voi määrittää erääntyneen jäsenmaksun maksamatta jättäneen jäsenen
epäaktiiviseksi, kunnes jäsenmaksu on maksettu.

4§ Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erostaan yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Hallitus voi erottaa
jäsenen yhdistyksestä, jos vuosijäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos jäsen on
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.

5§ Liittymis- ja jäsenmaksu
Vuosijäseniltä perittävän liittymismaksun, ainaisjäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen
jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen hallitus.

9§ Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä heinä-joulukuussa ja
kevätkokous tammi-kesäkuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun
hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista
jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä
kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella aktiivisella vuosi- ja ainaisjäsenellä yksi ääni. Kokoukseen voidaan
osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen
aikana tai ennen kokousta, mutta tällöin on ilmoitettava kaksi päivää ennen kokousta. Yhdistyksen
kokouksen mielipiteeksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänestykset
ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10§ Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta
sähköpostitse. ja yhdistyksen ilmoitustaululla
13§ Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä
yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokousten
välissä on oltava vähintään kaksi viikkoa. 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.

Sääntömuutoksen perustelut:
OYYn harrastejärjestöavustus on tarkoitettu vain järjestöille, joiden varsinaisista jäsenistä vähintään puolet
ovat OYY:n jäseniä. Vuonna 2019 OYY alkaa valvoa tätä ehtoa aktiivisesti. Tukea hakevat järjestöt
velvoitetaan selvittämään jäsentensä opiskelijastatus pyydettäessä ja välittämään se OYY:lle. CRYO ry:llä on
riveissään satoja ainaisjäseniä, jotka eivät ole enää millään tavalla mukana CRYOn toiminnassa. Tämän
vuoksi CRYO ry uhkaa menettää OYY:ltä saamansa tuen.
Sääntömuutoksen tavoite on uudistaa jäsenrakennettamme niin, että jäsentemme asema muuttuisi
mahdollisimman vähän, mutta jotta voisimme hakea OYY:n tukea myös jatkossa. Tämä mielessä
ehdotamme sääntöihimme seuraavia muutoksia:
CRYOon voi liittyä jatkossakin vuosi- tai ainaisjäsenenä, mutta nämä viittaavat liittymismaksuun. CRYO alkaa
periä jatkossa kaikilta jäseniltään vuosittaista jäsenmaksua, jonka suuruuden päättää hallitus. Tällä hetkellä
jäsenmaksu koskee vain vuosijäseniä, ja sen suuruus on 5 €. Jäsenmaksun perimisen yhteydessä jäsen voi
halutessaan päivittää tietonsa jäsenrekisteriin ja hänen opiskelijastatuksensa tarkistetaan. Jotta
ainaisjäsenyys pysyy kannattavana valintana, hallitus katsoo ainaisjäseneksi liittyvän jäsenen jäsenmaksun
maksetuksi seuraavalta viideltä vuodelta. Sääntömuutoksen tullessa voimaan tätä sovelletaan takautuvasti,
eli alle viisi vuotta sitten liittyneiltä ainaisjäseniltä ei peritä jäsenmaksua ennen kuin he ovat olleet CRYO
ry:n jäseniä viisi vuotta.
Uudet säännöt jakavat CRYOn jäsenet aktiivisiin ja epäaktiivisiin sen perusteella, ovatko he maksaneet
jäsenmaksunsa. Aktiiviset jäsenet ovat oikeutettuja vuositarraan ja sen tuomiin etuihin. Lisäksi heillä on
ääni yhdistyksen kokouksissa. Epäaktiiviset jäsenet eivät saa vuositarraa, eikä heillä ole ääntä yhdistyksen
kokouksissa. Heillä on siellä kuitenkin yhä läsnäolo- ja puheoikeus. Epäaktiiviset jäsenet saavat myös
osallistua CRYOn jäsentapahtumiin, joissa ei vaadita vuositarraa. Epäaktiivinen vuosijäsen voidaan myös
hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. (Tämä mahdollisuus on olemassa myös nykyisissä
säännöissämme.)
Näiden muutosten jälkeen CRYO voi ilmoittaa OYY:lle vain aktiivisten jäsentensä opiskelijastatuksen, jolloin
epäaktiiviset jäsenet eivät kallista jakaumaamme. Vanhat, epäaktiiviset jäsenet saavat kuitenkin pysyä
CRYOn jäseninä ja tukea halutessaan CRYOn toimintaa maksamalla vuotuisen jäsenmaksun.
CRYOn hallituksen silmissä oheinen ehdotus on kaikista punnitsemistamme ehdotuksista paras. Ehdotetulla
muutoksella järjestömme on joko oikeutettu OYY:n tukeen tai saa vuotuisista jäsenmaksuista tarpeeksi
lisätuloa, jotta tuen menettäminen ei haittaa toimintaamme. Muutos myös yksinkertaistaa
jäsenrekisteriämme ja helpottaa sen ylläpitoa. Ehdotettu muutos huonontaa hieman ainaisjäsenten etuja,
minkä takia pidämme kesällä kaikille jäsenille avoimen uusien jäsenetujen ideointi-illan. Meille on tärkeää,
että kaikki jäsenemme tuntevat tulevansa reilusti kohdelluiksi.
Jäsenmuutoksen lisäksi uudistamme hieman sääntöjämme. Jokainen sääntömuutoksesta ilmoittaminen
patentti- ja rekisterihallitukselle maksaa rahaa, joten on parasta tehdä kaikki muutokset yhdellä kertaa.
Emme koe enää, että kokouksista tulisi ilmoittaa myös ilmoitustaululla. Käytäntö on näin sähköisen median
aikakaudella hieman vanhanaikainen. Toinen pienempi uudistus on artiklan 13§ lisäys sääntöjen
muutoksesta ja järjestön lakkauttamisesta päättäminen kahdessa eri kokouksessa. Tämä käytäntö on yleistä
järjestöissä ja koetaan hyvänä käytäntönä. Sen ideana on estää nopeat ja epäilyttävät muutokset
sääntöihin. Kun muutoksia käsitellään kahdessa kokouksessa, enemmän jäseniä pääsee todennäköisemmin
mukaan päättämään muutoksesta, ja ne saavat enemmän näkyvyyttä.
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