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1. Nimija kotipaikka

Yhdistyksen nimi on VAKKI - Vaasan yliopiston kääntämisen, erikoisalaviestinnän ja
monikielisyyden tutkijayhdistys, ruotsiksi VAKKI - Forskarföreningen for översättning,
fackspråklig kommunikation och flerspråkighet vid Vasa universitet. yhdistyksen kotipaikka on
Vaasa ja toiminta-alueena koko maa.

2. Tarkoitus ja toiminta

VAKKI on vuonna 1984 Vaasassa perustettu tieteelllnen yhdistys. Yhdistyksen tarkoituksena on
edistää kääntämisen, erikoisalaviestinnän ja monikielisyyden tieteellistä tutkimusta. yhdistys
toimii tutkijoíden, ammatinharjoittajien ja muiden yhdistyksen tieteenaloista kiinnostuneiden
yhdyssiteenä. Monikielisesti toimiva yhdistys pyrkiijatkuvaan vuoropuheluun kansallisen ja
kansainvälisen tiedeyhteisön sekä ympäröivän yhteiskunnan kanssa.

Yhdistyksen vuotuiseen toimintaan sisältyy
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- kansainvälisen symposiumin järjestäminen

- vertaisarvioidu n kokoomateoksen julkaiseminen

- kielten ja viestinnän alan tutkijoiden yhteisöllisyyden edistäminen

- yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistuminen.

3. Yhdistyksen jäsenet ja jäsenten velvollisuudet

Yhdistyksen varsinaiseksijäseneksi voi liittyä luonnollinen henkilö ja oikeuskelpoinen
yhteisö. Varsinaiseksijäseneksi pääsee maksamalla jäsenmaksun ja hallituksen hyväksyttyä
jäsenyyden. Varsinaisilta jäseneltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

Tämän lisäksi yhdistyksellä voi olla myös kunniajäseniä. Kunniajäsenet eivät suorita
jäsenmaksua.

4. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon vuosikokous valitsee vuodeksi kerrallaan vähintään
neljä (4) ja enintään kahdeksan (8) jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan,

varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai

hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta ja on päätösvaltainen, jos vähintään
puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna, on saapuvilla.

5. Toiminnantarkastajat

Yhdistyksellä on yksi (1) varsinainen toiminnantarkastala jayksi (1) varatoiminnantarkastaja.
Toiminnantarkastajan toím ikausi on sama kui n hallituksen toim ikausi.

6. ïilikausi

Yhdistyksen tilikausi on tammikuun 1. päivästä joulukuun 31. päivään. Tilinpäätös ja
hallituksen toimintakertomus on jätettävä viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta
toiminnantarkastajan tarkastettavaksi. Toiminnantarkastajan on annettava kirjallinen

lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

7. Varsinainen kokous sekä kokoustapa ja -aika
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Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä helmi-maaliskuun aikana ja sen ajasta ja paikasta sekä

käsiteltävistä sääntömääräisistä asioista on ilmoitettava vähintään kymmenen (10) päivää

aikaisemmin yhdi styksen kotisivuilla ja jäsenistön sähköposti I istal la.

Vuosikokouksessa

- esitetään hallituksen toimintakertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan lausunto

- päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja hallitukselle myönnettävästä vastuuvapaudesta

- käsitellään hallituksen laatima toimintasuunnitelmaehdotus

- käsitellään hallituksen talousarvioehdotus

- valitaan hallituksen jäsenet uudeksi toimikaudeksi sekä yksi toiminnantarkastala ja
varatoi m i nnantarkastaja

- päätetään jäsenmaksun suuruudesta

- käsitellään muita mahdollisesti esille tulevia asioita ottaen huomioon voimassa oleva
yhdistyslaki.

Yhdistys kokoontuu ylimääräiseen kokoukseen, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, tai kun

vähintään yksi kymmenesosa (1110) jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta erikseen

ilmoittamansa asian käsittelyä varten pyytää. Kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän

(7) päivää ennen kokousta yhdistyksen kotisivuilla ja jäsenistön sähköpostilistalla.

8. Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa

Jos yhdistys purkautuu, sen varat luovutetaan Vaasan yliopistolle käytettäväksi, mikäli

mahdollista, yhdistyksen tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Niissä asioissa, joita ei

säännöissä ole erikseen määrätty, noudatettakoon yhdistyslakia.

9. Yhdistyksen ni menkirjoittajat

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä sihteerin tai

rahastonhoitajan kanssa.

Tiedot on tulostettu koneellisesti yhdistysrekisterijärjestelmästä. Patentti-
ja rekisterihallituksen paperille tulostettuna asiakirja on alkuperäinen ilman

allekirjoitusta.
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