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TURUN TYÖVÄENOPISTON OPISKELIJAT ry:n
SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Turun työväenopiston opiskelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Turku ja sen toimintaalueena on Turun kaupunki. Yhdistystä nimitetään näissä säännöissä opistolaisyhdistykseksi tai
yhdistykseksi. Myös epävirallisissa yhteyksissä voidaan käyttää nimeä opistolaisyhdistys.
2§
Opistolaisyhdistyksen toiminta-ajatus:
Opistolaisyhdistyksen tarkoituksena on edistää toiminta-alueensa väestön opiskelua, yhteistyötä sekä
kulttuuri- ja harrastustoimintaa erityisesti opiston ja opistolaisten resursseja hyväksi käyttäen.
3§
Yhdistyksen toimintamuodot
Tarkoituksensa saavuttamiseksi opistolaisyhdistys:
1 järjestää opiskelijoille yhteisiä kokouksia, juhlatilaisuuksia, matkoja ja retkiä sekä vastaavanlaisia muita
tilaisuuksia
2 toteuttaa näissä säännöissä mainittuja toimintamuotoja tarpeen mukaan
3 käsittelee opetuksen järjestämiseen ja muuhun opiston toimialaan kuuluvia kysymyksiä ja tekee niistä
esityksiä opiston rehtorille sekä muille toimivaltaisille tahoille
4 osallistuu Kansalaisopistojen liiton toiminnan kehittämiseen erityisesti opiskelijoita ja opiskelua
palvelevaksi
5 ryhtyy toiminta-ajatuksensa puitteissa muihinkin vastaavanlaisiin tarkoituksenmukaisiin toimenpiteisiin.
4§
Yhdistyksen taloudellinen toiminta
Opistolaisyhdistyksen tarkoituksena ei ole tuottaa siihen osallisille taloudellista etua, eikä
opistolaisyhdistyksen toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiassa taloudelliseksi.
Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi harjoittaa kahvila-, kioski-, kesäkoti- ja vaatesäilytystoimintaa,
oppimateriaalin ja -välineiden välitystä sekä opinto- ja virkistysmatkailua. Yhdistys voi harjoittaa sellaista
taloudellista toimintaa, joka välittömästi liittyy sen tarkoituksen toteutumiseen taikka jota on pidettävä
taloudellisesti vähäarvoisena.
Opistolaisyhdistyksellä on oikeus omistaa ja hallita kiinteää omaisuutta, vastaanottaa lahjoituksia ja
testamentteja sekä järjestää rahankeräyksiä. Kiinteän omaisuuden ostamiseen ja myymiseen sekä lainojen
ottamiseen tulee johtokunnalla olla opistolaisyhdistyksen valtuutus.
5§
Jäsenet
Opistolaisyhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki säädetyllä tavalla opistoon opiskelijoiksi kirjautuneet.
Johtokunta hyväksyy jäsenet.
Jäsenet maksavat jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen syyskokous päättää.
Opiskelija, joka on erotettu opistosta, erotetaan myös opistolaisyhdistyksestä.
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Jäsenellä on milloin tahansa oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Johtokunta erottaa jäsenen, mikäli hän törkeällä tavalla rikkoo opistolaisyhdistyksen sääntöjä tai aiheuttaa
huomattavaa haittaa yhdistyksen toiminnalle. Erotetulla jäsenellä on oikeus 30 päivän kuluessa siitä
päivästä lukien, kun erottamispäätös on hänen tietoonsa saatettu, vedota yhdistyksen kokoukseen, joka
siinä tapauksessa päättää asiasta lopullisesti.
6§
Johtokunta
Opistolaisyhdistyksen asioita hoitaa syyskokouksessa valittu johtokunta, johon kuuluu puheenjohtaja sekä
neljästä kahdeksaan (4-8) muuta varsinaista jäsentä ja yksi tai kaksi (1-2) varajäsentä. Syyskokous päättää
johtokunnan jäsenmäärän.
Puheenjohtajan ja johtokunnan varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi (2) kalenterivuotta ja varajäsenen
tai varajäsenten yksi (1) kalenterivuosi kerrallaan.
Vuosittain eroaa puolet johtokunnan varsinaisista jäsenistä.
Ensimmäisellä kerralla erovuorot määrätään arvalla, myöhemmin vuoron mukaan. Erovuoroiset voidaan
valita uudelleen johtokunnan jäseniksi.
Vaalikelpoinen johtokunnan jäseneksi on jokainen opistolaisyhdistyksen jäsen.
Mikäli johtokunnan jäsen eroaa tai erotetaan opistosta, on hänen erottava johtokunnasta. Erottamisen
suorittaa yhdistyksen kokous. Tällä ei kuitenkaan vapauteta johtokunnan jäsentä vastuusta hänen
erottamista edeltävästä toiminnastaan. Opistolaisyhdistyksen kokous voi valita eronneen tai erotetun
johtokunnan jäsenen tilalle uuden jäsenen hänen jäljellä olevaksi toimikaudekseen.
Opiston rehtorilla tai muulla opiston edustajalla on läsnäolo- ja puheoikeus kokouksissa.
7§
Johtokunnan järjestäytyminen
Johtokunta valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan varapuheenjohtajan sekä muut tarvittavat
toimihenkilöt.
Taloudenhoitaja ja sihteeri voidaan valita myös johtokunnan ulkopuolelta.
Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta ja hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan
kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet johtokunnan jäsenistä sitä vaatii.
Johtokunnan kokous on päätösvaltainen, kun siitä on kaikille johtokunnan jäsenille ilmoitettu ja kun
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet muista johtokunnan jäsenistä on läsnä.
Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan
ääni, paitsi vaaleissa, joissa ratkaisee arpa.
8§
Johtokunnan tehtävät
Johtokunnan tehtävänä on:
1 hoitaa opistolaisyhdistyksen asioita näiden sääntöjen ja opistolaisyhdistyksen kokousten tekemien
päätösten mukaan
2 hoitaa yhdistyksen varoja ja omaisuutta
3 tarkistaa vähintään kahdesti vuodessa yhdistyksen taloudellinen tila sekä päättää, miten yhdistyksen
rahavarat säilytetään
4 kutsua koolle syys- ja kevätkokoukset ja ylimääräiset kokoukset sekä valmistella niissä käsiteltävät asiat.
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9§
Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Opistolaisyhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, sihteeri ja varapuheenjohtaja, aina kaksi yhdessä.
10§
Tilit
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan laatima toimintakertomus on jätettävä
toiminnantarkastajalle tai -tarkastajille viimeistään kuukautta ennen kevätkokousta. Tarkastetut asiakirjat
on palautettava viimeistään 15 päivää ennen kevätkokousta.
11§
Kokouskutsut
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta.
Kokouskutsu on toimitettava syys- ja kevätkokouksista sekä kokouksista, joissa käsitellään sääntöjen
muutoksia, yhdistyksen purkamista tai kiinteistön ostamista, rakentamista, lahjoittamista, myymistä tai
kiinnittämistä koskevia ehdotuksia, vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta opiston
ilmoitustaululla tai jäsentiedotteella. Kokouskutsuun on sisällytettävä tiedotus käsiteltävistä asioista.
Yhdistyksen muista kokouksista on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta edellä
mainitulla tavalla.

12§
Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen kokoukset, joissa opiston rehtorilla ja päätoimisilla opettajilla on läsnäolo- ja puheoikeus,
pidetään seuraavasti:
Syyskokouksessa, joka pidetään loka- marraskuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 vahvistetaan toimintasuunnitelma, talousarvio ja jäsenmaksun suuruus
6 valitaan johtokunnan puheenjohtaja (toimikausi kaksi (2) vuotta)
7 valitaan johtokunnan varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsen tai varajäsenet
8 valitaan yksi tai kaksi (1-2) varsinaista toiminnantarkastajaa ja yksi tai kaksi (1-2)
varatoiminnantarkastajaa seuraavaksi kalenterivuodeksi
9 nimetään toimikuntien kokoonkutsujat ja muut tarvittavat toimihenkilöt
10 nimetään edustajat yhteistyössä oleviin järjestöihin
11 tehdään esityksiä opiston seuraavan kauden ohjelmaan, keskustellaan tulevan kauden muusta
toiminnasta
12 käsitellään muut kokouskutsussa olevat asiat
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Kevätkokouksessa, joka pidetään maalis- huhtikuun aikana, käsitellään seuraavat asiat:
1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 esitellään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan tai -tarkastajien lausunto
6 päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä
7 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun yhdistyksen kokous niin päättää, johtokunta harkitsee sen
tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) opistolaisyhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
pyytää sitä kirjallisesti mainiten asian, jonka käsittelyä varten kokouksen koollekutsumista pyydetään.
1 kokouksen avaus
2 valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa ääntenlaskijat
3 todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat

13§
Päätöksentekojärjestys
Yhdistyksen päätökseksi tulee:
1 se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä
2 äänten mennessä tasan, se mielipide, jota puheenjohtaja ilmoittaa kannattavansa
3 mikäli puheenjohtaja ei halua asiaa ratkaista, asia ratkaistaan arvalla
4 sääntöjen muuttamista, yhdistyksen purkamista ja yhdistyksen omaisuuden pääosan luovuttamista
koskevassa asiassa se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä
annetuista äänistä.

14§
Vaalit
Vaaleissa noudatetaan enemmistövaalitapaa. Tasatulos vaaleissa ratkaistaan arvalla.

15§
Sääntöjen muuttaminen
Lisäyksiä ja muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä opistolaisyhdistyksen kokouksissa, jos lisäys tai
muutos on mainittu kokouskutsussa.
Ehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolmeneljäsosaa (3/4) äänestyksessä annetuista äänistä.
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16§
Yhdistyksen purkaminen tai lakkauttaminen
Opistolaisyhdistyksen purkamispäätökseen vaaditaan kolmeneljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Jos opistolaisyhdistys purkautuu tai lakkautetaan, sen varat käytetään toiminta-alueella lähinnä kansalaisja työväenopistotyötä tukevan asian hyväksi tavalla, jonka yhdistyksen viimeinen kokous päättää.

17§
Muutoin yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevan yhdistyslain säännöksiä.

Nämä säännöt hyväksyttiin Turun työväenopiston opiskelijat ry:n syyskokouksessa 29.11.2016
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