YLITORNION YHTEISKOULUN LUKION OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT
1 § Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Ylitornion yhteiskoulun lukion opiskelijakunta. Yhdistyksen kotipaikka on
Ylitornio.
2 § Yhdistyksen jäsenet
Yhdistyksen jäseniä ovat kaikki Ylitornion yhteiskoulun lukion opiskelijat. Jäseniltä ei peritä
jäsenmaksuja.
3 § Tarkoitus ja toiminnan laatu
Opiskelijakunta on voittoa tavoittelematon yhdistys ja sen tarkoituksena on toimia Ylitornion
yhteiskoulun lukion opiskelijoiden edunvalvojana ja yhteistyöelimenä. Opiskelijakunta pyrkii
edistämään koulun viihtyvyyttä sekä parantamaan lukio-opiskelun edellytyksiä. Opiskelijakunta
valvoo ja edistää jäsentensä etuja koulun sisällä ja tarvittaessa myös sen ulkopuolella tekemällä
yhteistyötä muiden järjestöjen kanssa.
Opiskelijakunta valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin ja hallituksen. Hallituksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja edustavat opiskelijakuntaa Ylitornion yhteiskoulun lukion
johtokunnan kokouksissa. Opiskelijakunnan ohjaavan opettajan päättää lukion rehtori
opiskelijakuntaa kuultuaan lukuvuodeksi kerrallaan. Opiskelijakunta voi tehdä ehdotuksia tai antaa
lausuntoja lukion järjestyssääntöihin tai muuhun lukion toimintaan liittyen.
4 § Toimikausi
Opiskelijakunnan toimikausi on koulun syys- ja kevätlukukausi. Tilikausi alkaa 1.8. ja päättyy 31.7.
5 § Toimielimet
Opiskelijakunnan toimielimet ovat yleiskokous ja hallitus. Lisäksi voidaan muodostaa työryhmiä
erillistehtäviä varten. Opiskelijakunnan päätösvalta kuuluu yleiskokouksessa läsnä oleville
opiskelijakunnan jäsenille. Opiskelijakunnalle kuuluvaa päätösvaltaa ei voi siirtää.
6 § Kokoukset
Opiskelijakunnan kokousten tarkemman ajan ja paikan päättää opiskelijakunnan hallitus.
Kokouskutsu julkaistaan hyvissä ajoin ennen kokousta niin, että jokaisella opiskelijakunnan
jäsenellä on mahdollisuus saada tieto kokouksesta. Tiedottamiseen käytetään keskusradiota,
sosiaalista mediaa sekä Wilma-järjestelmää. Opiskelijakunnan kokous on laillinen ja
päätösvaltainen, mikäli se on kutsuttu kokoon sääntöjen edellyttämällä tavalla.
Yleiskokous kokoontuu kerran syyslukukaudella ja kerran kevätlukukaudella. Syyskokous on
järjestettävä viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Ylimääräinen yleiskokous voidaan järjestää
opiskelijakunnan hallituksen kutsusta tai jos vähintään 1/10 (yksi kymmenesosa) opiskelijakunnan
jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Ylimääräinen kokous tulee järjestää viimeistään
kuukauden kuluttua siitä, kun sitä on asianmukaisesti pyydetty.
Opiskelijakunta kutsuu syyslukukaudella kokoon järjestäytymiskokouksen, jossa valitaan
opiskelijakunnan hallituksen uudet jäsenet ja päätetään hallituksen jäsenten erityistehtävistä.

Opiskelijakunnan ohjaavalla opettajalla on läsnäolo- ja puheoikeus opiskelijakunnan kokouksissa.
Lisäksi opiskelijakunnan kokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden muille sitä pyytäville
henkilöille.
Opiskelijakunnan jäsenillä on aloitteenteko-oikeus. Aloite tulee jättää hallitukselle kirjallisena
hyvissä ajoin ennen kokousta, jossa sitä käsitellään.
7 § Opiskelijakunnan hallitus
Opiskelijakunnan hallitus valmistelee yleiskokouksissa esille tulevat asiat, toimeenpanee
opiskelijakunnan päätökset, edustaa opiskelijakuntaa oppilaita koskevissa asioissa koulun piirissä
ja sen ulkopuolella, johtaa koulun vapaa-ajan harrastustoimintaa, huolehtii opiskelijakunnan
varainhoidosta ja vastaa tilinpäätöksen laatimisesta sekä toimeenpanee harkintansa mukaisia
keräyksiä. Opiskelijakunnan hallitus on myös vastuussa Sumppi-kahvion toiminnasta ja ylläpidosta.
Hallitus on toimistaan vastuussa yleiskokoukselle ja on velvollinen esittämään pyydettäessä
selvityksiä toiminnastaan. Opiskelijat valitsevat opiskelijakunnan hallitukseen vuosittain vähintään
neljä uutta jäsentä. Jäsenten toimikausi kestää kaksi vuotta. Hallituksella tulee olla puheenjohtaja,
varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahastonhoitaja sekä vähintään neljä varsinaista hallituksen jäsentä.
Varsinaisille jäsenille nimitetään erityistehtävät, jotka saattavat vaihdella vuosittain. Hallituksen
jäsenille ei makseta kokouspalkkiota.
Puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle saattamalla kaikkien hallituksen jäsenten tietoon
kokousasiat, -ajan ja -paikan. Puheenjohtajan on kutsuttava hallitus koolle, mikäli joku hallituksen
edustaja sitä häneltä ilmoittamaansa asiaa varten pyytää. Myös opiskelijakunnan ohjaava opettaja
voi kutsua hallituksen koolle.
Opiskelijakunnan hallitus kokoontuu aina tarvittaessa. Kokous on päätösvaltainen, jos se on
kutsuttu koolle edellä mainitulla tavalla ja läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä.
Hallituksen kokouksesta laaditaan päätöspöytäkirja, jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoittavat.
Opiskelijakunnan ohjaavalla opettajalla on läsnäolo- ja puheoikeus opiskelijakunnan hallituksen
kokouksissa. Lisäksi opiskelijakunnan jäsenillä on läsnäolo- ja puheoikeus hallituksen kokouksissa
edellyttäen, että kokous ei ole samaan aikaan oppituntien kanssa.
Opiskelijakunnalla on pankkitili, jonka varoja käytetään opiskelijakunnan hyväksi. Varojen käytöstä
vastaa opiskelijakunnan hallitus. Tilin käyttöoikeus on opiskelijakunnan ohjaavalla opettajalla, sekä
koulusihteerillä. Rahastonhoitaja pitää hallituskaudella kirjaa tuloista ja menoista ja valmistelee
syksyn yleiskokoukseen tilinpäätöksen edellisen kauden tilitapahtumista yhdessä koulusihteerin
kanssa.
8 § Opiskelijakunnan nimen kirjoitus
Opiskelijakunnan nimenkirjoittajana toimii hallituksen puheenjohtaja yksin tai yhdessä jonkun muun
hallituksen jäsenen kanssa. Vaihtoehtoisesti myös kaksi hallituksen jäsentä voivat yhdessä
kirjoittaa opiskelijakunnan nimen.

9 § Muu toiminta
Opiskelijakunta voi järjestää tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan illanviettoja, juhlia,
keskustelutilaisuuksia ja muita vastaavia tapahtumia. Mikäli toiminnasta aiheutuu kuluja, niiden
kattamisesta on keskusteltava etukäteen ohjaavan opettajan kanssa.
10 § Opiskelijakunnan sääntöjen muuttaminen
Yleiskokous voi tehdä päätöksen näiden sääntöjen muuttamisesta vain, mikäli muutosehdotus on
mainittu kokouskutsussa. Muutosehdotuksen on saatava vähintään kaksi kolmasosaa (2/3) läsnä
olevien jäsenten äänistä, jotta se voidaan hyväksyä. Opiskelijakunnan hyväksymisen jälkeen se
saatetaan johtokunnan vahvistettavaksi.
11 § Toimintaa koskevat muut säännökset ja ohjeet
Päätöksiä tehdessä yksinkertainen enemmistö ratkaisee. Jokaisella jäsenellä on yksi ääni. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan kanta, henkilövalinnoissa kuitenkin arpa. Äänestykseen
otetaan pääsääntöisesti mukaan vain kannatetut ehdotukset. Hallituksen ehdotus otetaan kuitenkin
mukaan, vaikka sitä ei olisi kannatettu. Asiaratkaisua koskeva äänestys suoritetaan avoimena, ellei
opiskelijakunnan kokous toisin päätä. Kokouksen päättäessä salaisesta äänestyksestä se
suoritetaan salaisena lippuäänestyksenä. Äänestys voidaan suorittaa myös sähköisesti.
Henkilövaali on toimitettava salaisena, jos yksikin kokouksen osallistuja sitä vaatii.
Opiskelijakunnan toiminta on koulun piirissä tapahtuvaa toimintaa ja siinä on otettava huomioon
koululainsäädännön ja koulun järjestyssääntöjen määräykset sekä koulun johdon ja sen
mahdollisesti johonkin tilaisuuteen asettamien valvojien ja järjestysmiesten ohjeet.
Opiskelijakunnan toiminnan mahdollisesti lakkautuessa sen varallisuus tulee käyttää hallituksen
päätöksen mukaisesti johonkin nuorten hyvinvointia edistävään tarkoitukseen Ylitornion kunnassa.

