Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO

Kerhotoiminnan ohjesääntö
1§ Yleistä
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO voi hallituksen tai hallituksen nimeämän vastuuhenkilön
päätöksellä sovitulla tavalla tukea Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden järjestämää kerhotoimintaa.
Kerhotoimintaa järjestävät tahot, joille avustusta on myönnetty, ovat velvollisia noudattamaan tämän
kerhotoiminnan ohjesäännön sisältämiä säännöksiä.

2§ Kerhon perustaminen
Kerhon voi perustaa vähintään kolme (3) Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaa, joista yksi toimii
vastuuhenkilönä. Kerhotoiminnasta täytetään hakemus opiskelijakunnan nettisivujen kautta. Hallituksen
nimeämä vastuuhenkilö hyväksyy hakemuksen ennen toiminnan aloittamista. Hakemukseen vaaditaan
kerhon omat toimintasäännöt, toimintasuunnitelma sekä talousarvio. Kerho sitoutuu noudattamaan
Suomen lakia sekä opiskelijakunnan ohjaavia dokumentteja ja kerhon toiminnan tulee olla avointa kaikille
Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille.
Kerhon toimihenkilöt ovat henkilökohtaisesti ja yhteisvastuullisesti vastuussa kerhon toiminnasta ja
taloudesta. Kerhojen toiminta ei saa olla opiskelijakunnan tai sen jäsenistön etujen vastaista. Kerhot eivät
saa toiminnallaan vahingoittaa opiskelijakunnan mainetta tai omaisuutta. Kerhotoiminta on voittoa
tavoittelematonta toimintaa. Kerhon toiminta ei saa olla syrjivää tai jäsenistöä liiallisesti poissulkevaa.
Opiskelijakunta tapaa hyväksytyn kerhon kanssa kerran sopiakseen käytännön asioista sekä kerhon
aloituspäivämäärästä. Opiskelijakunta tiedottaa kerhon aloitusajankohdasta viestintäkanavissaan ja tämän
jälkeen kerhon toiminnasta erikseen sovitulla tavalla. Kerho sitoutuu tiedottamaan toiminnastaan sovitulla
kanavalla, joka on kaikille avoin (esim. Facebook-sivu).

3§ Kerhon toiminnan tukeminen
3.1 Taloudellinen tukeminen
Opiskelijakunta voi myöntää taloudellista tukea kerhoille erilaisina materiaalihankintoina, jotka
opiskelijakunta hankkii omistukseensa kerhotoimintaa varten. Opiskelijakunta voi myöntää rahallista
avustusta jo valmiiksi hankituille materiaaleille kuittia vastaan, jolloin materiaalihankinnat siirtyvät
opiskelijakunnan omistukseen. Avustusta voidaan myöntää kerhotoimintaan tai siihen liittyviin tarkoituksiin.
Opiskelijakunta voi myöntää poikkeustapauksissa myös suoraa tai välillistä rahallista tukea, jos hallitus
katsoo sen tarpeelliseksi ja rahat menevät olennaisesti kerhotoimintaa edistävään tai olennaisesti kerhoon
kuuluvaan toimintaan.
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Avustusta kerhotoimintaan voi hakea kevätlukukauden osalta helmikuun loppuun ja syyslukukauden osalta
syyskuun loppuun mennessä. Mikäli määrärahoja jää käyttämättä, avustuksia voidaan myöntää myös näiden
hakuaikojen ulkopuolella. Avustusta voidaan myöntää kohtuulliseksi katsottaviin kustannuksiin. Päätös
avustuksen myöntämisestä tehdään kerhon toimintasuunnitelman, talousarvion sekä sääntöjen perusteella.
Päätöksen tekemisessä huomioidaan seuraavat seikat:
Toimintasuunnitelman ja talousarvion tarkkuus
Toiminnan jatkuvuus
Toiminnan soveltuvuus kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille
Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen

3.2 Tilat
Opiskelijakunta auttaa organisoimaan kerhotoimintaan soveltuvia tiloja kerholle Turun
ammattikorkeakoulusta. Opiskelijakunnan omien tilojen osalta opiskelijakunta ylläpitää varauskalenteria,
muissa tapauksissa käytetään Turun ammattikorkeakoulun sisäistä varauskalenteria.

3.3 Mainostus
Opiskelijakunta tiedottaa kerhojen toiminnasta uusien opiskelijoiden infotuokioissa syys- ja kevätlukukauden
alussa. Tämän lisäksi kerhon aloitusta mainostetaan opiskelijakunnan Facebook-sivulla ja opiskelijakunnan
harkinnan mukaan muissa opiskelijakunnan viestintäkanavissa viikkoa ennen toiminnan aloitusta, tai muulla
erikseen kerhon kanssa sovitulla tavalla. Kerhon tulee toimittaa tiedot opiskelijakunnan viestinnästä
vastaavalle asiantuntijalle vähintään kaksi viikkoa ennen kerhon aloitusta. Opiskelijakunta sitoutuu
ylläpitämään nettisivuillaan ajantasaista rekisteriä toiminnassa olevista opiskelijakunnan kerhoista.

4§ Opiskelijakunnan kerhon jäsenmaksut ja/tai osallistumismaksut
Opiskelijakunnan kerho voi periä jäseniltään kohtuullista jäsenmaksua kerhon varsinaisesta toiminnasta
aiheutuvien kulujen kattamiseen. Järjestämissään tapahtumissa kerho voi periä osallistumismaksua
tapahtuman kulujen ja toiminnan kattamiseksi. Jäsen- ja osallistumismaksun perusteiden on käytävä ilmi
kerhon säännöistä.

5§ Kerhotoiminnan seuranta
Opiskelijakunnan hallitus valvoo kerhojen hallintoa sekä toimintaa nimeämällä jonkun opiskelijakunnan
hallituksen jäsenistä tai toimihenkilöistä yhteyshenkilöksi. Kerhon on toimitettava kuvaus toteutuneesta
toiminnasta sekä selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä kevätlukukauden osalta elokuun loppuun ja
syyslukukauden osalta tammikuun loppuun mennessä.
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6§ Kerhotoiminnan päättäminen
Kerhon toiminnan lakatessa mahdolliset opiskelijakunnan kerholle myöntämät käyttämättä jääneet varat
sekä opiskelijakunnan avustuksilla hankittu omaisuus siirtyvät opiskelijakunnalle. Toiminnan katsotaan
päättyneen, mikäli kerholla ei ole ollut toimintaa viimeiseen vuoteen tai toiminnalle ei löydetä
vastuuhenkilöä. Opiskelijakunnan hallitus voi purkaa kerhon jäsenyyden, mikäli se kokee kerhon toiminnan
rikkovan kerhotoiminnalle asetettuja sääntöjä tai olevan opiskelijakunnan yleisten sääntöjen, hyvien
käytöstapojen tai periaatteiden vastaista tai rikkovan Suomen lakia.
Mikäli kerholla on ollut itsenäistä varainhankintaa ja kerho lopettaa toimintansa tai sen varat sisältävä
pankkitili siirtyy pois kerhon käytöstä, siirtyy kerhon keräämä varallisuus TUO:n hallinnoitavaksi. Varat
käytetään ensisijaisesti kyseisen kerhon ja muiden kerhojen toiminnan edistämiseen. Mikäli varoja ei käytetä
kerhotoiminnan edistämiseen, käytetään ne TUO:n edustajiston määrittämällä tavalla.

7§ Valitusoikeus
Hallituksen päätöksistä voi valittaa opiskelijakunnan edustajistolle. Riitatilanteet tulee toimittaa kirjallisesti
hallituksen ja edustajiston puheenjohtajan tietoon neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksestä,
johon ei ole tyytyväinen. Opiskelijakunnan valitusoikeudesta on määritelty opiskelijakunnan säännöissä.
Oikeustapaukset ratkaistaan opiskelijakunnan kotipaikkakunnan tuomioistuimessa.

8§ Lisäykset ja muutokset
Lisäyksistä ja muutoksista tähän ohjesääntöön päättää opiskelijakunnan edustajisto yksinkertaisella
enemmistöllä annetuista äänistä.

9§ Voimaantulo
Tämä ohjesääntö on hyväksytty opiskelijakunnan edustajistossa 21.03.2018 ja astuu voimaan välittömästi.
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