KEUDAN OPISKELIJAKUNTA KUOMAN SÄÄNNÖT
Nämä ovat Keudan opiskelijakunta Kuoman säännöt, jotka on tehty Yhdistyslain 503/89 mukaisesti.

1§ Nimi, kotipaikka, jäsenkunnat ja kieli
Opiskelijakunnan nimi on Keudan opiskelijakunta Kuoma ja sen kotipaikka on Järvenpään kaupunki.
Jäsenkuntina opiskelijakunnassa ovat Järvenpää, Kerava, Mäntsälä, Nurmijärvi, Pornainen, Sipoo ja Tuusula,
jotka ovat samat kuin Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän omistajakunnat. Opiskelijakunta Kuoman
kieli on suomi.

2§ Tarkoitus
Keudan opiskelijakunta Kuoman tehtävänä on:
1. edistää Keudan eri toimipisteiden opiskelijakuntien yhteistyötä
2. valvoa ja toteuttaa ammatillisesta koulutuksesta säädetyn lain (531/2017) toteutumista Keudassa
3. ajaa Keudan toimipisteiden opiskelijakuntien etuja ja noudattaa niiden tahtoa
4. edustaa Keudan toimipisteiden opiskelijakuntia kaikissa mahdollisissa toimielimissä ja yhteistyöryhmissä
sekä tehdä esityksiä ja antaa lausuntoja Keudan opiskelijoita koskevissa asioissa
5. vastata Keudan opiskelijakunta Kuoman tehtävien toteutumisesta.

3§ Toimintatavat
Keudan opiskelijakunta Kuoma toteuttaa
• järjestökoulutusta jäsenistölleen
• kokouksia (yleiskokoukset, hallituksen kokoukset ja mahdolliset muut kokoukset)
• tempauksia ja teemapäiviä opiskelijakunta Kuoman vetovoiman lisäämiseksi
• tiedotusta Keudan opiskelijakunta Kuoman toiminnasta ja esille nostamista asioista
• tarvittaessa varainkeruuta toimintansa ylläpitämiseksi (lahjoitukset, avustukset tai muu varainkeruu),
siten ettei opiskelijakunta Kuoma tavoittele liiketaloudellista voittoa.

4§ Jäsenet ja jäsenmaksut
Kaikki Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän opiskelijat ovat itseoikeutetusti jäseniä toimipisteiden
opiskelijakunnissa. Keudan opiskelijakunta Kuoman jäseniä ovat toimipisteiden omien opiskelijakuntien
hallitusten varsinaiset jäsenet ja varajäsenet. Opiskelijakunta Kuoman jäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

5 § Yleiskokoukset
Opiskelijakunta Kuoman yleiskokous pidetään kahdesti vuodessa. Kevätkokous pidetään tammi-helmikuun
aikana, ja syyskokous loka-marraskuussa. Tarvittaessa voidaan kutsua kokoon ylimääräinen yleiskokous.
Kutsusta yleiskokoukseen ilmoitetaan Keuda.fi opiskelijalle sivuilla vähintään 14 päivää ennen kokousta.
Opiskelijakunta Kuoman yleiskokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli se on kutsuttu koolle näiden
sääntöjen edellyttämällä tavalla ja paikalla on vähintään kymmenen (10) jäsentä. Päätökset kokouksessa
tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Yleiskokouksiin osallistuvat kaikkien Keudan toimipisteiden
omien opiskelijakuntien hallitusten kaikki jäsenet (varsinaiset ja varajäsenet).

6 § Yleiskokouksen asiat
Kevätkokouksessa käsitellään tilinpäätös ja toimintakertomus, päätetään toiminnantarkastajien lausunnon
perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä tili- ja vastuuvelvollisille. Hyväksytään seuraavan
toimintakauden toimintasuunnitelma ja talousarvio sekä käsitellään mahdolliset muut asiat. Syyskokouksen
tavoitteena on tuoda enemmän Kuoman toimintaa esille, sekä nimetä mahdolliset vaihtuneet jäsenet.
Kevätkokouksessa valitaan puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja sekä kaksi toiminnantarkastajaa, joista
toinen on kuntayhtymän johtajan nimeämä edustaja, ja heille varajäsenet. Kirjataan toimipisteiden
opiskelijakuntien hallitusten nimeämät edustajat Kuoman hallituksen varsinaisiksi sekä varajäseniksi
(ensimmäiseksi henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittu, on mahdollisuus äänioikeuteen kokouksissa, joissa
varsinainen jäsen ei ole läsnä) niin, että hallituksen kokoonpano on 5-12 varsinaista ja 0-24 varajäsentä.
Kuoman hallituksen jäsenten toimikausi kestää kevätkokousten välisen ajan. Suositeltavaa olisi, että
toimipisteiden puheenjohtajat olisivat varsinaisia jäseniä ja varapuheenjohtajat varajäseniä. Keväällä
valmistuvat opiskelijat, jotka ovat erovuoroisia, voivat olla läsnä hallituksen kokouksissa loppukevään ajan
(asiantuntijajäsen). Keväällä valmistuvia opiskelijoita ei olisi hyvä valita opiskelijakunnan hallitukseen, sillä
toimikauteen tulee sitoutua kalenterivuodeksi kerrallaan. Valmistunut opiskelija ei ole enää
opiskelijakunnan jäsen, eikä näin ollen voi toimia hallituksessakaan. Jos hallitukseen valitaan keväällä
valmistuva opiskelija, syyskokouksessa hänen tilalleen valitaan uusi jäsen.

7§ Keudan opiskelijakunta Kuoman hallitus
Opiskelijakunta Kuoman johto
• ylin päätösvalta kuuluu yleiskokoukselle
• yleiskokousten välillä toimintaa johtaa yleiskokouksen valitsema opiskelijakunta Kuoman hallitus
• toimeenpanovalta on opiskelijakunta Kuoman hallituksella.

Jäsenet
• Opiskelijakunta Kuoman hallituksen kokoonpanoon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä
hallituksen keskuudestaan valitsemat muut tarvittavat toimihenkilöt (sihteeri, rahastonhoitaja, tiedotusvastaava).

Toimikausi

• Opiskelijakunta Kuoman hallituksen toimikausi on kevätkokousten välinen aika.

Kokoukset
• Opiskelijakunta Kuoman hallitus päättää kokoontumisajoistaan
• kokouskutsu on nähtävissä viikkoa ennen kokousta sähköpostissa ja Keuda.fi opiskelijalle sivuilla.
• Opiskelijafoorumi pidetään vähintään kerran vuodessa.

Päätösvaltaisuus
• Opiskelijakunta Kuoman hallitus on päätösvaltainen, jos vähintään kolme (3) hallituksen jäsentä on läsnä
eri toimipisteistä.

Läsnäolo ja puheoikeus
• Keudan nimeämällä Kuoman ohjaajalla ja Ohjaus- ja opiskelijahuoltopalveluiden palveluesimiehellä on
läsnäolo- ja puheoikeus opiskelijakunta Kuoman hallituksen kokouksissa. Heitä voidaan kuitenkin pyytää
poistumaan kokouksesta yksittäisten asiakohtien käsittelyn ajaksi, mikäli hallitus katsoo käsiteltävän asian
luonteen sitä vaativan.

Opiskelijakunta Kuoman hallituksen tehtävät:
• puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle
• ohjaa toimipisteiden opiskelijakuntien toimintaa
• valmistelee yleiskokouksissa käsiteltävät asiat ja kutsuu yleiskokouksen koolle
• päättää varainhankinnasta ja -käytöstä
• vastaa omaisuuden käytöstä
• pitää yhteyttä yhteistyötahoihin
• toimittaa hallituksen kokousten tarkastetut pöytäkirjat viipymättä opiskelijoiden nähtäville Keuda.fi
opiskelijalle sivustolle
• nimetä edustajat Keudan eri toimielimiin ja muihin opiskelijajäseniä tarvitseviin ryhmiin (Keudan
opiskelijahuoltoryhmään, monijäseniseen toimielimeen, työsuojelutoimikuntaan, Keski-Uudenmaan
koulutuskuntayhtymän hallitukseen jne.)
• muut mahdolliset tehtävät.

Nimenkirjoittajat
Opiskelijakunnan nimenkirjoittajina toimivat opiskelijakunnan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai
sihteeri, aina kaksi yhdessä.

8§ Opiskelijakunta Kuoman hallituksen jäsenen erottaminen
Opiskelijakunta Kuoman hallituksen jäsen voidaan erottaa, jos hän toimii sääntöjen vastaisesti tai
vahingoittaa opiskelijakuntaa. Erotettavalle on annettava mahdollisuus esittää oma näkemyksensä asiasta
ennen erottamispäätöstä. Yli puolet Kuoman hallituksen jäsenistä tulee puoltaa erottamista.
Opiskelijakunta Kuoman hallituksen jäsen voi itse erota tehtävästään hallituksen suostumuksella.

9§ Sääntöjen muuttaminen ja toiminnan lopettaminen
Opiskelijakunta Kuoman hallituksessa noudatetaan yhdistyslakia soveltuvin osin. Sääntöjä voidaan muuttaa
jäsenten yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Ehdotuksen sääntöjen muuttamisesta/uusista aiheista voi
tehdä opiskelijakunnan jäsen.
Opiskelijakunnan lopettamisesta tulee päättää yleiskokouksessa. Mikäli opiskelijakunta lakkautetaan, sen
jäljelle jääneet varat on jaettava jäsenopiskelijakuntien kesken tai yhteisesti päätettävään kohteeseen.

10§ Sääntöjen voimaantulo
Opiskelijakunta Kuoman yleiskokous hyväksyy opiskelijakunta Kuoman säännöt ja tarvittaessa muuttaa
niitä. Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän hallitus vahvistaa säännöt kokouksessaan, jonka jälkeen
säännöt astuvat voimaan.

Lisähuomautuksia:
Toimipisteiden opiskelijakuntien hallitusten omat säännöt eivät saa olla ristiriidassa Kuoman hallituksen
sääntöjen kanssa.
Toimipisteiden opiskelijakuntien säännöissä on oltava merkintä, että hallituksen jäsenen/jäsenien olisi
osallistuttava yleiskokouksiin.

Säännöt on hyväksytty 2018 yleiskokouksessa ja Keski-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän
hallituksessa.

