KESKUSTAOPISKELIJAT RY:n SÄÄNNÖT
1§
Yhdistyksen nimi on Keskustaopiskelijat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko
maa.
Suomen Keskusta rp:tä nimitetään näissä säännöissä puolueeksi, Suomen Keskustanuoret ry:tä
Keskustanuoriksi, tätä yhdistystä liitoksi sekä liiton jäseniä osastoiksi, liiton kannatusjäseniä
kannatusjäseniksi ja liiton kunniajäseniä kunniajäseniksi.
2§
Liiton tarkoituksena on:
1. Toimia yhdyssiteenä opiskelijoiden keskuudessa.
2. Herättää opiskelijoissa yhteiskunnallisten ja poliittisten asioiden harrastusta sekä
vastuunottamista yhteisistä asioista.
3. Toimia opiskelumahdollisuuksien parantamiseksi sekä edistää politiikkaa, joka takaa kaikille
varallisuudesta ja asuinpaikasta riippumatta yhtäläiset mahdollisuudet opintojen harjoittamiseen.
4. Toimia maamme sivistyksellisten, sosiaalisten ja taloudellisten olojen parantamiseksi ottaen
huomioon valtakunnan oikeudenmukaisen kehittämisen.
5. Toimia kehitysmaiden auttamiseksi ja nuorison kasvattamiseksi kansainväliseen ajatteluun.
6. Toimia kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän kehittämiseksi.
7. Toimia sosiaaliseen kansanvaltaan perustuvan keskusta-aatteen syventämiseksi, uudistamiseksi ja
tunnetuksi tekemiseksi.
Liitto toteuttaa edellä mainittuja tarkoituksia ottaen huomioon luonnon ja ympäristön
monimuotoisuuden sekä kestokyvyn.
3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
1. Avustaa, ohjaa ja tukee osastojen perustamista sekä toimii niiden keskuselimenä.
2. Toimeenpanee yleisiä kokouksia, juhlia, esitelmä-, keskustelu- ja
neuvottelutilaisuuksia sekä järjestää kursseja.
3. Voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa kiinteistöjä ja toimeenpanna keräyksiä sekä arpajaisia.
4. On yhteistoiminnassa koti- ja ulkomaisten poliittisten sekä muiden kansalaisjärjestöjen kanssa.
5. Ryhtyy muihinkin samantapaisiin toimenpiteisiin liiton tarkoitusperien toteuttamiseksi.
4§
Liiton jäseneksi voivat päästä rekisteröidyt yhdistykset, jotka hyväksyvät liiton säännöt.
Liiton liittohallitus voi hyväksyä yhdistyksen liiton jäseneksi kirjallisen hakemuksen perusteella.
Liiton kannatusjäseneksi voi liittyä rekisteröity yhdistys sekä yksityinen henkilö. Osastojen ja
kannatusjäsenten on vuosittain maksettava jäsenmaksu, jonka suuruuden liittokokous määrää.

Liiton kunniajäseneksi voi liittokokous kutsua liiton toiminnassa tai muutoin poliittisesti ansioituneen
henkilön.
5§
Liiton jäsenyydestä voi erota tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen liiton liittohallitukselle tai sen
puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta liittokokouksen pöytäkirjaan.
6§
Liittokokous voi 2/3 äänten enemmistöllä erottaa liiton jäsenyydestä jäsenen ja kannatusjäsenen,
jonka toiminta on liiton periaatteiden, ohjelman tai sääntöjen vastaista tai joka laiminlyö
jäsenmaksujensa tai muiden jäsenvelvollisuuksiensa suorittamisen.
7§
Liitossa on päätösvalta liittokokouksella ja liiton asioita hoitaa sekä sitä edustaa lainmukaisena
hallituksena liittokokouksen valitsema liittohallitus.
8§
Liiton tulee vuosittain kokoontua liittokokoukseen, joka pidetään loka-, marras- tai joulukuun aikana.
Liiton ylimääräinen liittokokous pidetään, milloin liittohallitus niin päättää tai jos vähintään 1/5 liiton
osastoista sitä liittohallitukselta kirjallisesti vaatii erityisesti ilmoitettua tarkoitusta varten.
9§
Liittokokous kutsutaan koolle vähintään kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta jokaiselle
osastolle sähköpostilla lähetetyllä kirjeellä sekä keskustalaisessa lehdessä julkaistulla ilmoituksella.
Liittokokouksen esityslista ja liittokokouksessa esille tulevien asioiden käsittelyä varten tarpeelliset
asiakirjat on toimitettava osastoille vähintään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen liittokokousta.
Liittokokoukselle aloitteita voivat tehdä liiton osastot. Aloitteet on toimitettava liittohallitukselle
viimeistään neljätoista (14) päivää ennen liittokokousta.
10 §
Liittokokoukseen on kullakin osastolla oikeus lähettää neljä edustajaa. Jos osastolla on vähintään
kolmekymmentä (30) jäsentä saa osasto lähettää jokaista seuraavaa alkavaa kymmentä jäsentään
kohden yhden lisäedustajan kokoukseen. Osasto voi kuitenkin saada enintään kymmenen (10)
edustajaa.
Osastojen jäsenmäärät tarkistetaan kolmekymmentä (30) päivää ennen kokousta ja osastoille
ilmoitetaan sen perusteella heidän oikeutensa lähettää edustajia kokoukseen.

Osaston edustajan tulee olla kyseisen osaston jäsen, jota hän kokouksessa edustaa.
Liittokokouksessa puhe- ja läsnäolo-oikeus on liiton osastojen jäsenillä, niiden toimihenkilöillä,
puolueen ja Keskustanuorten valitsemilla edustajilla sekä kannatus- ja kunniajäsenillä.
Jokaisella liittokokousedustajalla on käytössään yksi ääni.
11 §
Liittokokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja, sihteeri ja pöytäkirjantarkastajat.
2. Todetaan kokouksen osanottajat, sen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Valitaan tarpeelliset valiokunnat kokousta varten.
4. Esitetään liiton vuosikertomus ja päätetään siitä.
5. Esitetään tilit ja toiminnantarkastuskertomus sekä päätetään tili- ja vastuuvapauden
myöntämisestä liittohallitukselle ja muille tilivelvollisille.
6. Luodaan katsaus kuluvan vuoden toimintaan.
7. Esitetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma ja päätetään siitä.
8. Vahvistetaan jäsenmaksun suuruus seuraavaksi vuodeksi.
9. Päätetään eri kokouksiin lähetettävien edustajien matka- ja päivärahoista sekä
omavastuuosuuksista, liittohallituksen jäsenille maksettavista korvauksista ja toiminnantarkastajan
palkkiosta.
10. Vahvistetaan tulo- ja menoarvio seuraavaksi vuodeksi.
11. Valitaan:
a. liittohallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan liiton puheenjohtajaksi,
b. kaksi varapuheenjohtajaa,
c. muut liittohallituksen varsinaiset jäsenet ja varajäsenet,
d. jäsenehdokas puolueen puoluehallitukseen,
e. jäsenehdokas Keskustanuorten hallitukseen,
f. joka toinen vuosi jäsenehdokkaat ja varajäsenehdokkaat puolueen puoluevaltuustoon,
g. joka toinen vuosi edustaja ja varaedustaja puolueen puoluekokoukseen.
12. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
13. Liiton liittohallituksen esittämät asiat sekä ne muut asiat, jotka liiton osasto on esittänyt
kirjallisesti vähintään neljätoista (14) päivää ennen liittokokousta liiton liittohallitukselle.
14. Ne asiat, jotka liittokokous erikseen päättää ottaa käsiteltäväkseen ottaen huomioon yhdistyslain
määräykset.
12 §
Liittoa edustaa sen lainmukaisena hallituksena liittohallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, kaksi
varapuheenjohtajaa ja neljästä kahdeksaan (4-8) varsinaista jäsentä sekä nollasta kahteen (0-2)
varajäsentä. Mikäli varapuheenjohtaja tai muu liittohallituksen varsinainen jäsen on estynyt, tulee

hänen sijaansa varajäsen liittohallituksen vaalin mukaisessa järjestyksessä. Varajäsenet eivät ole
henkilökohtaisia.
Liittohallituksen jäsenten tulee olla Keskustaopiskelijoiden osastojen jäseniä ja he eivät voi olla
toisen puolueen jäseniä.
Liittohallituksen puheenjohtajan vaalissa valituksi tulee ehdokas, joka saa yksinkertaisen
enemmistön annetuista äänistä. Mikäli yksikään puheenjohtajaehdokas ei saa yksinkertaista
enemmistöä ensimmäisessä äänestyksessä, järjestetään toinen äänestyskierros kahden eniten ääniä
saaneen kesken.
Liittohallituksen varapuheenjohtajien ja jäsenten vaaleissa käytetään henkilökohtaista suhteellista
vaalitapaa siten, että vaalissa jokainen annettu ääni jaetaan vaalilippuun merkittyjen ehdokkaiden
kesken ensimmäisenä olevan ehdokkaan saadessa yhden äänen, toisena olevan puoli ääntä,
kolmantena olevan yhden kolmasosan ääntä ja niin edelleen. Äänestyslippuun on merkittävä yhtä
monen ehdokkaan nimet kuin vaaleissa on jaossa paikkoja. Liittohallituksen varapuheenjohtajien ja
jäsenten vaaleissa valituiksi tulevat määräytyvät ehdokkaiden saamien äänien mukaisessa
järjestyksessä. Liittohallituksen varajäseniksi valitaan hallituksen jäsenten vaalissa valitsematta
jääneet henkilöt äänestystuloksen mukaisessa järjestyksessä. Valittavien liittohallituksen jäsenten ja
varajäsenten määrä päätetään ennen äänestystä.
Liittohallituksen ja sen puheenjohtajan sekä varapuheenjohtajien toimikausi kestää vuoden ja alkaa
vaalia seuraavan kalenterivuoden alusta. Liiton pääsihteeri toimii liittohallituksen kokousten
sihteerinä. Liittohallitus voi päätöksellään myöntää puhe- ja läsnäolo-oikeuden kokouksissaan myös
ulkopuolisille henkilöille.
13 §
Liittohallitus kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Se on
päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtajista ja vähintään
puolet jäsenistä.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
14 §
Liittohallituksen tehtävänä on:
1. Valita vuoden ensimmäisessä kokouksessa liittohallituksen päätöksiä valmisteleva ja
toimeenpaneva kolmesta viiteen (3-5) jäseninen työvaliokunta
2. Hyväksyä osastojen säännöt ja niiden muutokset.
3. Hyväksyä pääsihteerin ohjesääntö sekä palkata muut tarvittavat toimihenkilöt ja hyväksyä heille
ohjesäännöt ja sopia kaikkien toimihenkilöiden palkoista.

4. Huolehtia liiton omaisuuden hoidosta.
5. Johtaa liiton yleistä toimintaa, määrätä liiton kokousten aika ja paikka ja kutsua ne koolle.
6. Valmistella liittokokousten ohjelma ja esille tulevat kysymykset.
7. Panna täytäntöön liittokokousten päätökset.
8. Suorittaa muut liittohallitukselle kuuluvat tehtävät.
9. Valita pääsihteerin lisäksi muita määräaikaisia työntekijöitä.
15 §
Liiton työvaliokunnan tehtävänä on liittohallituksen apuna:
1. Hoitaa liiton juoksevia asioita.
2. Panna täytäntöön liittohallituksen päätökset.
3. Johtaa liiton toimintaa liittohallituksen antamien ohjeiden rajoissa.
4. Valmistella liittohallituksen kokouksissa esille tulevat asiat.
16 §
Työvaliokunta kokoontuu tarvittaessa puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Se on
päätösvaltainen, kun läsnä on puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet
jäsenistä. Liiton pääsihteeri toimii työvaliokunnan kokousten sihteerinä.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten jakautuessa tasan, ratkaisee puheenjohtajan
mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.
17 §
Liiton puheenjohtajan tulee valvoa, että liiton toimintaa johdetaan sääntöjen ja periaatteiden
hengessä sekä tehtyjen päätösten mukaisesti. Hän kutsuu koolle liittohallituksen ja työvaliokunnan
kokoukset ja johtaa puhetta niissä.
18 §
Liiton pääsihteerin valitsee liittohallitus.
Pääsihteerin tehtävänä on liittohallituksen ja työvaliokunnan määräysten mukaan:
1. Ohjata liiton toimintaa ja toteuttaa liiton toimielinten päätökset.
2. Tehdä oma-aloitteisesti puheenjohtajalle, työvaliokunnalle ja liittohallitukselle esityksiä liiton
toimintaa koskevissa asioissa.
3. Hoitaa liiton taloutta.
19 §
Liiton kausi on kalenterivuosi.
Toiminnantarkastaja tarkastaa liiton hallinnon ja tilit sekä antaa niistä
toiminnantarkastuskertomuksen liittohallitukselle maaliskuun loppuun mennessä.
20 §

Liitto osallistuu vaalitoimintaan ainakin europarlamentti-, valtiollisissa, kunnallisissa ja tasavallan
presidentin vaaleissa sekä ylioppilaskunta-, opiskelijakunta- ja korkeakouluhallinnon vaaleissa.
21 §
Liiton nimen kirjoittaa puheenjohtaja pääsihteerin kanssa tai jompikumpi varapuheenjohtajista
pääsihteerin kanssa tai puheenjohtaja jommankumman varapuheenjohtajan kanssa.
22 §
Jos Keskustaopiskelijat ry. päättää purkautua, on sen varat luovutettava työn jatkajalle tai Suomen
Keskusta rp:n käytettäväksi näiden sääntöjen 2 pykälässä mainittuun tarkoitukseen.
23 §
Näihin sääntöihin tehtävistä muutoksista päättää liittokokous, joka on kutsuttu muutosehdotusta
käsittelemään. Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan 2/3 annetuista äänistä.
24 §
Tällä sääntömuutoksella ei loukata jo saavutettuja jäsenoikeuksia.

