RAUTALAMMIN LUKION OPISKELIJAKUNNAN SÄÄNNÖT
1. Nimi, kotipaikkakunta ja kieli
Opiskelijakunnan nimi on Rautalammin lukion opiskelijakunta. Opiskelijakunnan
kotipaikka on Rautalammin kunta ja sen kieli on suomi, kuitenkin siten, että
kokouksissa voi osallistua keskusteluun myös muilla kielillä. Opiskelijakunnan ilmoitusja pöytäkirjakieli on suomi.
Opiskelijakunta on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton.
Opiskelijakuntaan kuulumisesta ei saa periä maksua.
2. Tarkoitus
Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia Rautalammin lukion lukio-opiskelijoiden
edunvalvojana
●
●
●

Edistämällä koulun viihtyvyyttä
Edistämällä ja valvomalla jäsentensä etuja ensisijaisesti koulun sisällä ja
tarvittaessa koulun ulkopuolella sekä
Tekemällä yhteistyötä koulun muiden ryhmien ja Suomen Lukiolaisten Liitto
ry:n piirijärjestön Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n Itä-Suomen Lukiolaiset ry:n
kanssa.

3. Toiminnan laatu
Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta järjestää kokouksia,
keskustelutilaisuuksia ja tapahtumia ja juhlia, pitää yhteyttä Suomen Lukiolaisten Liitto
ry:n Itä-Suomen Lukiolaiset ry:hyn, muihin opiskelijakuntiin, koulun opettajakuntaan ja
rehtoriin, sekä toimii muilla tavoilla koulun lukiolaisten hyväksi.
Toimintansa tukemiseksi opiskelijakunta voi vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja
avustuksia sekä harjoittaa muuta taloudellista toimintaa ja varainkeräystä.
Opiskelijakunta voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista irtaimistoa ja kiinteää
omaisuutta, kuitenkin siten, ettei opiskelijakunta toimillaan tavoittele taloudellista
voittoa.
4. Jäsenet
Opiskelijakunnan jäseniä ovat kaikki Rautalammin lukion lukio-opiskelijat. Jäsenyys
päättyy opiskelijan päättäessä opiskelunsa Rautalammin lukiossa. Opiskelijakuntaan
kuulumisesta ei saa periä maksua.
5. Opiskelijakunnan johto

Ylin päätäntävalta on opiskelijakunnan kokouksilla, joiden välillä toimintaa johtaa
opiskelijakunnan hallitus. Opiskelijakunnan kokouksissa tehdyt päätökset velvoittavat
opiskelijakunnan hallitusta toimimaan kokouksen päättämällä tavalla.
Toimeenpanovalta on opiskelijakunnan hallituksella.
6. Kokoukset
1) Ajankohta ja koollekutsuminen
a) Varsinaiset opiskelijakunnan kokoukset
i)
ii)

Syyskokous on pidettävä vuosittain koulun alkamispäivän ja
lokakuun viimeisen päivän välillä.
Kevätkokous on pidettävä toukokuun aikana.

b) Ylimääräiset opiskelijakunnan kokoukset
i)

Ylimääräinen opiskelijakunnan kokous on pidettävä milloin
syys- tai kevätkokous itse tai opiskelijakunnan hallitus niin
päättää tai yksi kymmenesosa (1/10) koko opiskelijakunnan
jäsenistä niin kirjallisesti hallitukselta pyytää. Ylimääräinen
opiskelijakunnan kokous on pidettävä viimeistään kuukauden
kuluttua siitä, kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty.

c) Kokouskutsu
i)

Opiskelijakunnan kokousten tarkemman ajan ja paikan määrää
hallitus. Kokouskutsu on julkaistava opiskelijakunnan
ilmoitustaululla ja tiedotettava opiskelijakunnalle viimeistään
viikkoa (1) ennen kokousta, niin että jokaisella opiskelijakunnan
jäsenellä on mahdollisuus saada tieto kokouksesta.

d) Laillisuus ja päätösvaltaisuus
i)

Opiskelijakunnan kokous on laillinen ja päätösvaltainen, mikäli
se on kutsuttu koolle näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla ja
vähintään 50% äänioikeutetuista on paikalla.

2) Osanottajat ja aloiteoikeus
Opiskelijakunnan kokouksissa ovat äänioikeutettuja kaikki opiskelijakunnan
jäsenet. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli näissä
säännöissä ei toisin määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee
puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa arpa. Vaalit suoritetaan suljetulla
lippuäänestyksellä, mikäli kokous ei toisin päätä.

Läsnäolo- ja puheoikeus opiskelijakunnan kokouksissa on opiskelijakunnan
ohjaavalla opettajalla. Lisäksi opiskelijakunnan kokous voi myöntää läsnäolo- ja
puheoikeuden muille sitä pyytäville henkilöille.
Oikeus aloitteiden tekemiseen on opiskelijakunnan jäsenillä ja hallituksella.
Aloitteet tulee jättää kirjallisena viimeistään opiskelijakunnan kokouksessa.
3) Kokousten asiat
a) Syyskokous
Opiskelijakunnan syyskokouksessa
●
●

Vahvistetaan opiskelijakunnan talousarvio ja
toimintasuunnitelma seuraavalle lukuvuodelle.
Valitaan tilintarkastaja seuraavalle lukuvuodelle

Näiden lisäksi syyskokous voi päättää hallituksen ja opiskelijakunnan
jäsenten sille esittämistä muista asioista.
b) Kevätkokous
Kevätkokouksessa käsitellään opiskelijakunnan tilinpäätös ja
toimintakertomus kuluneelta vuodelta sekä päätetään tilintarkastajien
lausunnon perusteella tili- ja vastuuvapauden myöntämistä tili- ja
vastuuvelvollisille. Kevätkokouksessa käsitellään aloitteet ja
kevätkokouksen kannanotot. Kevätkokouksessa voidaan päättää
hallituksen ja opiskelijakunnan jäsenten sille esittämistä muista asioista.
Kevätkokouksen jälkeen ei opiskelijakunnan hallituksella ole oikeutta
tehdä opiskelijakuntaa velvoittavia taloudellisia päätöksiä, ellei
kevätkokous toisin päätä.
c) Ylimääräiset opiskelijakunnan kokoukset
Ylimääräisessä opiskelijakunnan kokouksessa käsitellään ne asiat, joita
varten se on kutsuttu koolle, sekä hallituksen esittämät asiat, jotka
kokous päättää ottaa käsiteltäviksi.
7. Opiskelijakunnan hallitus
1)

Jäsenet
Opiskelijakunnan hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, jota kutsutaan
opiskelijakunnan puheenjohtajaksi, varapuheenjohtaja ja 6-8 valittua muuta
varsinaista hallituksen jäsentä. Hallitukseen valitaan erikseen järjestettävällä

suljetulla lippuäänestyksellä erikseen määritettävänä päivänä ennen
syyskokousta 1. vuosikurssin opiskelijoista neljä jäsentä ja hallituksen
kokoonpano säilyy muuten entisellään. Ehdokkaaksi voivat asettua kaikki 1.
vuosikurssin opiskelijat. Äänestys on luokkakohtainen. Mikäli 2. - 3.
vuosikurssin opiskelijat haluavat tulla hallitukseen, pidetään heille
luokkakohtaiset vaalit. Vaalitilaisuuden järjestämisessä noudatetaan yleisiä
vaalien järjestämisperiaatteita. Koululle varataan vaaleille oma paikka, jossa
ovat vaalivalvojat, äänestyskopit ja vaaliuurna. Vaalivalvojat suorittavat myös
ääntenlaskennan. Vaalien tulos ja uusi opiskelijakunnan hallitus julistetaan
laskennan selvittyä koko opiskelijakunnan jäsenille.
Vaalien jälkeen hallitus valitsee keskuudestaan järjestäytymiskokouksessa
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Puheenjohtajan ollessa estyneenä varapuheenjohtaja toimii hänen sijaisenaan.
Hallitus voi asettaa työryhmiä, toimikuntia ja vastuuhenkilöitä määräajaksi tai
erityistä tehtävää varten, johon voidaan valita opiskelijakunnan jäseniä
hallituksen ulkopuolelta, kuitenkin siten, että toimikuntien työstä on vastuussa
opiskelijakunnan hallitukseen kuuluva opiskelija.
2) Toimikausi
Opiskelijakunnan hallituksen toimikausi on syyskokousten välinen aika.
3) Kokoukset
Hallitus on kutsuttava koolle, kun joku opiskelijakunnan hallituksen jäsen sitä
pyytää. K
 okouksien jälkeen pöytäkirjat on tuotava esille ryhmätyötilaan viikon
(1) kuluessa kokouksesta. Hallitus päättää itse kokoontumistavastaan.
4) Päätäntävalta
Opiskelijakunnan hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä on paikalla, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.
Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä
tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee, paitsi vaaleissa arpa.
5) Puhe- ja läsnäolo-oikeus
Opiskelijakunnan ohjaavalla opettajalla on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa
opiskelijakunnan hallituksen kokouksissa. Lisäksi kaikilla opiskelijakunnan
jäsenillä on puhe- ja läsnäolo-oikeus kaikissa opiskelijakunnan hallituksen
kokouksissa. Hallitus on velvollinen ilmoittamaan opiskelijakunnan jäsenille
hallituksen kokousten kokoontumisajasta ja -paikasta opiskelijakunnan
ilmoitustaululla tai muussa vastaavassa paikassa, jossa ilmoitus on yleisesti
nähtävillä.

6) Hallituksen tehtävät
Hallituksen tehtävät sen lisäksi, mitä nämä säännöt muuten edellyttävät, ovat
●
●
●
●
●
●
●

Johtaa opiskelijakunnan toimintaa syys- ja kevätkokousten välillä niiden
päätösten mukaisesti,
Valmistella syys- ja kevätkokousten käsiteltäväksi tulevat asiat ja
kutsua kokous koolle,
Valmistella ja ohjata opiskelijakunnan toimintaa,
Päättää varojen hankinnasta ja vastata omaisuuden hoidosta,
pitää yhteyttä opiskelijoihin
opettajakuntaan, rehtoriin ja koulun muuhun henkilökuntaan, mikäli
opiskelijakunnan asioiden hoito sitä vaatii,
sekä ylläpitää koulun ja opiskelijakunnan suhteita Suomen Lukiolaisten
Liitto ry:hyn ja Suomen Lukiolaisten Liitto ry:n Itä-Suomen Lukiolaiset
ry:hyn

7) Nimenkirjoittajat
Opiskelijakunnan nimenkirjoittajana toimii opiskelijakunnan hallituksen
puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja.
8. Opiskelijakunnan luottamushenkilöt
Vain opiskelijakunnan äänivaltaisia jäseniä voidaan valita opiskelijakunnan
luottamushenkilöiksi.

