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1 YHDISTYKSEN TIEDOT
Yhdistyksen nimi

Toimiala

Yhdistyksen postiosoite

Hallituksen sähköpostiosoite

Sähköpostiosoite TYYn tiedotteille, jos eri
kuin hallituksen sähköpostiosoite*
Puhelinnumero (ja maininta kenen)

Www-sivun osoite

Yhdistyksen sääntöjen määräämä
nimenkirjoitustapa ja nimenkirjoittajat
vuonna 2021

*TYY lähettää tiedotteita vain järjestöjen toimijoille (esim. avustuksiin liittyen), ei koskaan suoraan järjestöjen
jäsenille

2 YHDISTYKSEN REKISTERÖINTI

   Yhdistys on merkitty yhdistysrekisteriin Yhdistysrekisterinumero:

   Yhdistyksen rekisteröinti on vireillä. Ohessa on liitteenä tosite (diaaritodistus)
rekisteröintiasiakirjojen toimittamisesta Patentti- ja rekisterihallitukseen. (PRH:n päätös on
toimitettava TYYhyn välittömästi)

3 JÄSENISTÖ
Yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä: Ainaisjäsenten määrä:

Joista TYYn jäseniä (TYYn jäsenmaksun maksaneita Turun yliopiston opiskelijoita):

Onko yhdistyksellä
A)  vuotuinen jäsenmaksu       €/vuosi,
B)  ainaisjäsenmaksu       €/       vuotta
C)  ei jäsenmaksua

Kuinka usein ja millä perusteella jäsenluettelo päivitetään?
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4 HAKEMUKSEN PERUSTELUT

  Perustelut erillisenä liitteenä

5 YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MÄÄRÄÄMÄ ALLEKIRJOITUS

Paikka ja aika

Allekirjoitus Allekirjoitus

Nimenselvennys ja asema yhdistyksessä Nimenselvennys ja asema yhdistyksessä

6 LIITTEET
Hakemuksen liitteenä on toimitettava:

1. Yhdistyksen säännöt
2. Viimeisin hyväksytty toimintasuunnitelma
3. Luettelo yhdistyksen vuoden 2023 toimihenkilöistä tehtävineen ja yhteystietoineen (s-

postit ja puhelinnumerot)
4. Mahdollinen selvitys rekisteröinnistä (ks. kohta 2)
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Ohjeet järjestöaseman anomiseen

Järjestöaseman voi hakemuksesta saada yhdistys, jonka jäsenten enemmistö on TYYn
jäseniä. Erityisen painavista syistä hallitus voi myöntää järjestöaseman myös yhdistykselle,
jonka jäsenistä alle puolet on TYYn jäseniä.

Järjestön toiminnan tulee kohdistua ylioppilaskunnan jäsenistöön ja edistää heidän
henkisiä, sosiaalisia tai yhteiskunnallisia pyrkimyksiään. Järjestöjen tulee kaikessa
toiminnassaan ottaa huomioon yksilön oikeudet ja TYYn yhdenvertaisuutta koskevat
tavoitteet.

Järjestön on oltava merkittynä yhdistysrekisteriin tai parhaillaan rekisteröitymässä.

Järjestöillä on oikeus hakea ylioppilaskunnalta toiminta-, erillis- sekä projektiavustuksia,
käyttää TYYn tapahtumakalenteria ja käyttää hyväkseen TYYn järjestöilleen tarjoamia
palveluja. Toiminta-avustusta yhdistys voi hakea vasta hyväksymistä seuraavana
kalenterivuonna.

Järjestöasemaa anovien yhdistysten tulee toimittaa tämä anomus liitteineen 31.8. tai 31.12.
kello 14.00 mennessä TYYn järjestö- ja hallintoasiantuntijalle osoitteeseen
Rehtorinpellonkatu 4 A, 20500 Turku, (toimisto TYYn kansliaa vastapäätä).

Lisätietoja:

järjestö- ja hallintoasiantuntija,
puh. +358 44 796 1065,
tyy-jarjestoasiantuntija@utu.fi.

Katso myös www.tyy.fi.
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