Keskustan Opiskelijaliitto ry:n osastojen mallisäännöt.
Käsitelty Patentti- ja rekisterihallituksessa 28.10.2002.

Keskustan Opiskelijaliitto ry:n _____ osaston säännöt

1 luku
Yhdistyksen nimi ja tarkoitus

1§
Nimi
Yhdistyksen nimi on _____. Yhdistyksen kotipaikka on ______
Suomen Keskusta rp:tä nimitetään näissä säännöissä puolueeksi, puolueen maakunnallista
jäsenyhdistystä puolueen piirijärjestöksi, puolueen kunnallista jäsenyhdistystä kunnallisjärjestöksi,
Keskustan Opiskelijaliitto ry:tä KOL:ksi, Nuoren Keskustan Liiton maakunnallista jäsenyhdistä
NKL:n piirijärjestöksi ja tätä yhdistystä osastoksi.
2§
Tarkoitus
Osaston tarkoituksena on:
1. Herättää opiskelevassa nuorisossa yhteiskunnallisten ja valtiollisten asioiden harrastusta,
kasvattaa heidän yhteiskunnallista vastuuntuntoaan sekä kehittää heidät kykeneviksi valvomaan
oikeuksiaan valtiollisessa ja yhteiskunnallisessa elämässä niin kansan kuin isänmaan parasta
silmällä pitäen.
2. Kasvattaa jäsentensä aatteellista tietoisuutta.
3. Toimia kansanvaltaisen yhteiskuntajärjestelmän kehittämiseksi, kansanvallan laajentamiseksi
sekä yhteiskunnallisen oikeudenmukaisuuden toteuttamiseksi.
4. Kehittää opiskelijoiden yleisiä taloudellisia, sivistyksellisiä ja sosiaalisia oloja KOL:n ohjelmien
sekä periaatteiden mukaisesti.
5. Toimia kestävän kehityksen periaatteita noudattaen.
6. Edistää opiskelijoiden henkistä ja fyysistä kansalaiskuntoa.
3§
Tarkoituksen toteuttaminen
Tarkoituksensa toteuttamiseksi osasto:
1. Osallistuu edustajiensa avulla opiskelevan nuorison yhteiskunnalliseen toimintaan kunnallisessa,
maakunnallisissa ja valtakunnallisissa yhteyksissä.

2. Huolehtii jäsentensä aatteellista ja järjestöllisestä perus- ja jatkokoulutuksesta.
3. Pitää yhteyttä opiskelijoihin ja koulutus-, sosiaali- ja nuorisopolitiikassa päättäviin elimiin,
harjoittaa neuvonta-, valistus-, kulttuuri- ja julkaisutoimintaaa sekä toimii muillakin
vastaavanlaisilla tavoin opiskelijoiden hyväksi.
4. Voi ottaa vastaan lahjoituksia, omistaa kiinteistöjä, asianomaisella luvalla toimeenpanna
keräyksiä ja arpajaisia.

2 luku
Jäsenyys
4§
Hyväksyminen ja jäsenmaksu
Osaston varsinaiseksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä henkilön, joka opiskelee Joensuun
yliopistossa/korkeakoulussa tai Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulussa ja sitoutuu noudattamaan
osaston sääntöjä. Osaston jäsenet tai jäseniksi pyrkivät eivät saa kuulua muuhun puolueeseen.
Kannattavaksi jäseneksi voi hallitus hyväksyä yksittäisen henkilön tai rekisteröidyn yhdistyksen.
Jäsenet suorittavat osastolle vuosittain syyskokouksen määrämän jäsenmaksun Jäsenmaksu voi olla
eri suuruinen kummallakin jäsen ryhmälle. Osaston jäsenistä pidetään jäsenluetteloa.
5§
Eroaminen ja erottaminen
Jäsen voi erota osastosta tekemällä siitä kirjallisen ilmoituksen hallitukselle tai sen puheenjohtajalle
taikka ilmoittamalla erostaan osaston kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.
Jäsen, jonka toiminta herättää yleistä pahennusta tai on vastoin osaston sääntöjä, voidaan, ellei
varoituksesta ole apua, osaston hallituksen päätöksellä erottaa. Ennen erottamispäätöstä on asiasta
kuitenkin hankittava KOL:n liittohallituksen lausunto.
6§
Eroamisen ja erottamisen vaikutukset
Kun jäsen 5 §:ssä mainitussa tapauksessa eroaa tai erotetaan osaston jäsenyydestä, hän menettää
kaikki osastolle suorittamansa maksut. Lisäksi eroavan jäsenen on maksettava kulumassa olevan
vuoden jäsenmaksut.
7§
Kunniajäsenyys
Kevätkokous voi yksimielisesti nimetä osaston kunniajäseneksi osaston toiminnan kannalta
erityisen ansioituneen henkilön, jonka ei ole enää tarkoitus toimia osaston hallintoelimissä.
Kunniajäsenellä ei ole äänioikeutta eikä jäsenmaksuvelvoitetta.

3 luku
Osaston kokoukset
8§
Ylin päätösvalta
Osaston päätösvalta on osaston kokouksella ja osaston asioita hoitaa sekä sitä edustaa
lainmukaisena hallituksena osaston syyskokouksen valitsema hallitus.
9§
Ajankohta ja koollekutsuminen
Osaston kevätkokous pidetään helmi-maaliskuussa ja syyskokous syys-marraskuussa. Ylimääräisiä
kokouksia pidetään, milloin kokous tai hallitus niin päättää tai vähintään 1/10 äänioikeutetusta
jäsenistä sitä kirjallisesti erityisesti ilmoitettua asiaa varten hallitukselta vaatii.
Viimeksi mainitussa tapauksessa kokous on kutsuttava koolle viimeistään kahden (2) viikon
kuluessa siitä, kun vaatimus kokouksen koollekutsumisesta on hallitukselle jätetty.
Osaston varsinaiset ja ylimääräiset kokoukset kutsutaan koolle vähintään (3) päivää ennen kokousta
osaston kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä julkaistulla ilmoituksella.
10 §
Äänioikeus, puhe- ja läsnäolo-oikeus
Osaston kokouksessa on äänioikeus jokaiselle jäsenmaksunsa 4 §:n 3 momentin mukaisesti ennen
kokousta suorittaneella varsinaisella jäsenellä.
Puhe- ja läsnäolo-oikeus osaston kokouksissa on kunnia- ja kannatusjäsenillä, alueella toimivien
puolueen jäsenyhdistysten henkilöjäsenillä sekä niillä muille henkilöillä, joille kokous sen myöntää.
11 §
Aloiteoikeus ja päätösmenettely
Oikeus tehdä aloitteita on osaston 4 §:n 3 momentin mukaisesti jäsenmaksunsa maksaneilla
jäsenillä, osaston hallituksella sekä KOL:n liittohallituksella. Aloitteet on jätettävä osaston
hallitukselle kahta (2) viikkoa ennen kokousta.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide, mikäli näissä säännöissä toisin määrätä. Äänten mennessä
tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa.
12 §

Kevätkokous
Osaston kevätkokous:
Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
Todetaan kokouksen osanottajat.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
Esitetään osaston vuosikertomus ja päätetään siitä.
Esitetään osaston tilit ja tilintarkastuskertomus sekä päätetään niistä.
Päätetään tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle sekä muille tilivelvollisille.
Käsitellään 11 §:n 1 momentin mukaisesti tehdyt aloitteet.
Valitaan edustajat ja varaedustajat kokouksiin, joissa osastolla on edustusoikeus.
Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa
käsiteltäväkseen.
13 §
Syyskokous
Osaston syyskokouksessa:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtajat, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa sekä ääntenlaskijat.
2. Todetaan kokouksen osanottajat.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Käsitellään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma.
5. Päätetään eri kokouksiin lähetettävien osaston edustajien matkakorvauksista, hallituksen jäsenille
maksettavista korvauksista sekä tilintarkastajien palkkioista.
6. Määrätään seuraavan vuoden jäsenmaksu.
7. Päätetään seuraavan vuoden tulo- ja menoarviosta.
8. Valitaan:
a. hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös osaston puheenjohtajaksi,
b. hallituksen varapuheenjohtaja, jota kutsutaan myös osaston varapuheenjohtajaksi,
c. hallituksen jäsenet,
d. kaksi (2) tilintarkastajaa ja heille varamiehet,
e. edustajat ja varaedustajat kokouksiin, joissa osastolla on edustusoikeus.
9. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat ja ne asiat, jotka kokous päättää ottaa
käsiteltäväkseen.

4 luku
Osaston hallitus
14 §
Jäsenet
Osastoa edustaa sen lainmukaisena hallituksena syyskokouksen valitsema hallitus, johon kuuluvat
puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä vähintään neljä (4) ja enintään kaksitoista (12) jäsentä.
Kunnallisjärjestö voi esittää hallitukseen jäseneksi ehdokastaan. Muun kuin kunnallisjärjestön
esittämän ehdokkaan on oltava osaston jäsen.

Hallitus valitsee vuoden ensimmäisessä kokouksessa keskuudestaan sihteerin, taloudenhoitajan ja
muut tarvittavat virkailijat sekä tarvittaessa 3-5 hengen työvaliokunnan.
15 §
Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävänä on sen lisäksi, mitä nämä säännöt ja yhdistyslaki muuten edellyttävät:
1. Valmistella ja ohjata osaston poliittista toimintaa.
2. Päättää taloudellisista seikoista budjetin sekä toimintasuunnitelman määräämissä rajoissa sekä
vastata omaisuuden hoidosta.
3. Vahvistaa talousjohtosääntö.
4. Vastata osaston tilien pidosta.
5. Koota jäsenmaksut.
6. Hyväksyä ja erottaa osaston jäsenet.
7. Pitää jäsenistä luetteloa.
8. Asettaa tarpeelliset toimikunnat.
9. Antaa osaston luottamushenkilöistä heti valinnan tapahduttua KOL:oon, NKL:n piirijärjestöön,
puolueen piiriin ja kunnallisjärjestöön.
10. Huolehtia osallistumisesta vaalitoimintaan.
11. Toimeenpanna osaston kokouksissa tehdyt päätökset.
12. Kutsua koolle osaston kokoukset.
13. Täyttää muut hallitukselle osoitetut tehtävät.
16 §
Toimivuosi, toiminta- ja tilikausi
Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja hallituksen jäsenet valitaan vuosittain ja toimikausi alkaa
valintaa seuraavan kalenterivuoden alusta.
Osaston toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.
Osaston tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on jätettävä tilintarkastajille helmikuun loppuun
mennissä. Tilintarkastajien on viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta annettava tilit ja
tilintarkastuskertomus osaston hallitukselle.
17 §
Nimenkirjoittajat
Osaston nimenkirjoittajana toimii puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai taloudenhoitaja.
18 §
Kokoukset
Hallituksen ensimmäinen kokous on pidettävä tammikuun aikana.

Hallitus on kutsuttava koolle, milloin puheenjohtaja katsoo sen tarpeelliseksi tai vähintään puolet
hallituksen jäsenistä sitä vaatii. Hallitus päättää itse toimikautensa alussa koollekutsumistavastaan.
19 §
Päätökset
Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja ja vähintään puolet hallituksen
jäsenistä on läsnä.
Päätökseksi tulee enemmistön mielipide. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni,
paitsi vaaleissa arpa.
20 §
Puhe- ja läsnäolo-oikeus
NKL:n piirijärjestön toiminnanjohtajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus hallituksen kokouksissa.
Hallitus voi myöntää oikeuden muillekin henkilöille.

5 luku
Sääntöjen muuttaminen ja vahvistaminen sekä osaston purkaminen
21 §
Sääntöjen muuttaminen
Päätös näiden sääntöjen muuttamisesta on tehtävä sitä varten koollekutsutussa osaston kokouksessa.
Muutosehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan kolme neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Sääntöihin tehtäville muutoksille on pyydettävä KOL:n liittohallituksen hyväksyminen.
22 §
Osaston purkaminen
Osaston purkamisesta päättää sitä varten koolle kutsuttu osaston kokous hankittuaan sitä ennen
KOL:n liittohallituksen lausunnon. Purkamisehdotuksen hyväksymiseen vaaditaan vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä.
Jos osasto päätetään purkaa, sen jäljellä olevat varat on luovutettava KOL:lle näiden sääntöjen 2
§:ssä mainitun tarkoituksen edistämiseksi.
23 §
Saavutetut jäsenoikeudet
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

