Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO

Tästä tiedostosta löydät ohjeet Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn yhteydessä toimivan kerhon
toimintasääntöjen ja toimintasuunnitelman kirjoittamiseen. Tiedoston lopussa ovat esimerkkisäännöt ja
esimerkkitoimintasuunnitelma kuvitteelliselle TUOlaiselle kerholle sekä pohja talousarviolle. Tarkasta niistä,
millaisia asioita säännöissä ja suunnitelmissa on ainakin hyvä nostaa esille!

KERHON TOIMINTASÄÄNNÖT
Kerhon toimintasääntöjen tarkoitus on ohjata toimintaa vuodesta toiseen. Toimintasäännöt selkeyttävät kerhon
käytännön toimintaa, ja niihin on hyvä sisällyttää seuraavat asiat:
1. Kerhon tarkoitus
a. Millaiselle tekemiselle halutaan luoda kerho?
b. Mikä on kerhon keskeistä toimintaa?
2. Kerhon jäsenen kuvaus
a. Kenelle kerho on tarkoitettu?
b. Kuka voi osallistua kerhon järjestämään toimintaan?
3. Taloudelliset säännöt
a. Jäsenmaksujen suuruus (jos jäseniltä halutaan periä maksua)
b. Muita tilanteita, joissa kerhon osallistujilta peritään maksua (huom. kuitenkin matalan
kynnyksen osallistuminen, eli muista opiskelijabudjetille inhimilliset hinnat!)
4. Kerhon toiminnan kuvaaminen
a. Miten kerho toimii käytännössä? (Esim. kokoukset, tapaamiset, harjoitukset…)
b. Kuka tai ketkä ovat vastuussa kerhon toiminnasta? Miten vastuualueet jakautuvat? (Esim.
kerhon talous, tilat ja tapahtumat, tarvikkeet…)
5. Vuosikello (tarvittaessa)
a. Vuosikelloon merkitään kerhon toimintavuoden ajalle suunnitellut toistuvat tapahtumat, esim.
kokoukset
6. Muita sääntöjä tukemaan kerhon toimintaa (tarvittaessa)
a. Esim. miten toimitaan hallituksen jäsenen erotessa tai muissa poikkeustilanteissa
Huomioithan, että kerhon toimintasääntöjen tulee olla Suomen lain ja Opiskelijakunta TUOn
yhdenvertaisuusohjelman mukaisia.
Huomioithan myös, että TUOlle toimitettavat kerhon toimintasäännöt eivät ole yhtä kuin rekisteröidyn
yhdistyksen säännöt, vaan yhdistyksen rekisteröinti on tarvittaessa tehtävä erikseen Patentti- ja
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rekisterihallituksen nettipalvelussa. Huomaa, että rekisteröimätön yhdistys ei ole oikeuskelpoinen, eli sille ei
esimerkiksi voida perustaa pankkiin omaa tiliä.

KERHON TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO
Kerhon toimintasuunnitelma kirjoitetaan vuodeksi kerrallaan. Sen tarkoituksena on selvittää ja ohjata, miten
kerho toimii konkreettisesti tulevan/kuluvan vuoden aikana.
Kerhon toimintasuunnitelmaan liitetään talousarvio. Kerhon talousarvion tarkoituksena on ohjata kerhon
talouden toteutumista tulevalle/kuluvalle vuodelle, ja siinä listataan toimintavuoden arvioidut menot ja tulot.
Toimintasuunnitelman muoto on vapaa, mutta siihen on hyvä sisällyttää ainakin seuraavat asiat:
1. Käytännön järjestelyt
a. Miten kerho toimii vuoden aikana?
b. Kuinka usein säännöllisiä tapaamisia on, ja missä ne pidetään?
c. Mitä tarvikkeita/hankintoja/tms. kerhon toimintaa varten tarvitaan?
2. Viestintävälineet ja kanavat
a. Mitä viestintäkanavia kerho käyttää ja miten? Mitä kanavia käytetään ulkoiseen viestintään,
mitä sisäiseen?
b. Kerhon ja sen toiminnan markkinoiminen
3. Toiminnan kasvattaminen
a. Tavoitteet toiminnan kasvattamiselle
b. Käytännön toteutus: millaisilla toimenpiteillä tavoitteet saavutetaan?
4. Yhteistyö muiden kerhojen, koulutusalayhdistysten ja/tai opiskelijakunnan kanssa
5. Talousarvio

Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUO

ESIMERKKISÄÄNNÖT
TUOLAINEN LENKKIPIIRI
1. Kerhon tarkoitus
TUOlaisen lenkkipiirin tarkoitus on toimia matalan kynnyksen kerhona ja tuoda yhteen lenkkeilyä harrastavat ja
lenkkeilystä kiinnostuneet opiskelijat kohentamaan kuntoaan ja luomaan pysyviä, terveellisiä elämäntapoja.
Toiminta keskittyy säännölliseen lenkkeilyyn ja sen tukemiseen. Erilaisia illanistujaisia ja tapahtumia voidaan
järjestää kerhon jäsenten sitä toivoessa.
2. Kerhon jäsenen kuvaus
Kerho on tarkoitettu niin aloittelijoille kuin jo aktiivisesti lenkkeileville opiskelijoille, jotka haluavat harrastaa
lenkkeilyä pienryhmässä.
Kaikki Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat ovat tervetulleita osallistumaan toimintaan. Kerhon jäseneksi voi
ryhtyä kuka tahansa Turun ammattikorkeakoulun opiskelija.
3. Taloudelliset säännöt
Perustoiminta, eli viikoittaiset lenkkireissut, ovat ilmaisia ja avoimia kaikille Turun Ammattikorkeakoulun
opiskelijoille. Maksulliset lajikokeilut, lenkkipassit ja haalarimerkit ovat normaalihintaisia toiminnassa mukana
oleville opiskelijoille.
Kerhon jäsenet saavat alennuksia maksullisista lajikokeiluista, lenkkipasseista ja haalarimerkeistä, kuitenkin
niin, ettei summa ole alempi kuin sisäänpääsylippujen, passien, merkkien jne. ostamiseen käytetty summa.
Jäsenyyden hinta määritellään vuosittain.
4. Kerhon toiminnan kuvaaminen
Kerhon toimintakausi on yksi lukuvuosi alkaen syyskuusta ja loppuen elokuuhun.
Kerholla on oma hallitus, joka koostuu puheenjohtajasta, varainhoitajasta ja vähintään kolmesta (3), mutta
enintään viidestä (5) jäsenestä. Hallituksen valitsee kerhon jäsenistö lukuvuoden alussa.
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Hallituksen vastuujaosta (varainhoitajaa lukuun ottamatta) sovitaan järjestäytymiskokouksessa, jossa täytetään
seuraavat vastuualueet:
•
•
•
•

Viestintä (verkkosivun, Facebook-sivun ja sähköpostilistan ylläpito)
Tapahtumasuunnittelu (lajikokeilut, muut tapahtumat)
Palveluvastaava (juoksukurssit, lenkkipassien suunnittelut, lenkkipolut)
Sihteeri (pöytäkirjat ja aikataulutus)

Vastuuta voidaan tarvittaessa pilkkoa useammalle hallituksen jäsenelle (esim. kaksi viestintävastaavaa).
Varainhoitaja vastaa kerhon talouden hallinnasta ja tuo kerhon taloudellisen tilanteen kuukausittain hallituksen
jäsenten tietoon.
Kerhon perustoiminta, eli viikoittainen lenkkeily, järjestetään niin, että jokaiselle lenkkeilykerralle osallistuu
vähintään yksi hallituksen jäsen vetämään lenkkeilypolun ja hyväksymään merkinnät lenkkipassiin ja passien
vaihdokset haalarimerkiksi. Jos kukaan hallituksen jäsenistä ei pääse kyseiselle kerralle, lenkkikerta perutaan.
5. Muita sääntöjä tukemaan kerhon toimintaa
Hallituksen jäsenen erotessa kutsutaan koolle jäsenistön kokous, jossa valitaan tilalle uusi hallituslainen. Jos
hakijoita ei ole, eronneen hallituslaisen vastuut jaetaan jäljelle jääneiden hallituslaisten kesken.

ESIMERKKITOIMINTASUUNNITELMA
TUOLAISEN LENKKIPIIRIN TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 20XX
1. Käytännön järjestelyt
TUOlainen lenkkipiiri järjestää viikoittain lenkkejä. Tämän lisäksi järjestetään kuukausittain lajikokeiluja ja kaksi
kertaa vuodessa juoksukursseja aloittaville lenkkeilijöille.

Lenkkihetket
Viikoittainen tapahtuma, joka on avoin kaikille Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Lenkkihetket
järjestetään keskiviikkoiltaisin, ja lenkki lähtee ja loppuu Kupittaalle. Lenkin suunnittelusta vastaa kerhon
palveluvastaava, ja kuka tahansa hallituslainen voi vastata lenkin vetämisestä. Vuorojen aikataulutuksesta
vastaa sihteeri.
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Jos yhtään hallituslaista löydy vetämään lenkkivuoroa, vuoro perutaan. Lenkki voidaan perua myös, jos lenkin
suorittaminen on säiden takia hankalaa tai vaarallista.

Juoksukurssit
Syys- ja kevätkursseilla opetellaan kestävyysjuoksun alkeita. Kurssi on maksullinen, ja hinta on jäsenille
halvempi kuin ei-jäsenille. Kurssien järjestämisestä vastaa hallituksen palveluvastaava.

Lajikokeilut
Lajikokeiluja pyritään järjestämään kerran kuussa, ja ne ovat avoimia kaikille Turun ammattikorkeakoulun
opiskelijoille. Lajikokeiluista vastaa tapahtumavastaava, jonka tehtävänä on neuvotella opiskelijaystävällinen
osallistumismaksu. Hinta on jäsenille halvempi kuin ei-jäsenille.

Juoksupassit
Juoksupassiin kerätään vuoden ajan merkintöjä toimintaan osallistumisesta (lenkkihetket, juoksukurssit,
lajikokeilut). Passia vastaan tarjotaan kolmea eri haalarimerkkiä, kuitenkin niin, että yhdellä passilla voi
aktiivisuutensa mukaan lunastaa vain yhden merkin.
Passit on suunniteltava niin, ettei parhaimman merkin saadakseen tarvitse osallistua maksullisiin tapahtumiin
(juoksukurssit, lajikokeilut), mutta että maksullisista tapahtumista saa myös suorituksen.
Palveluvastaava vastaa passin suunnittelusta ja tarvikkeiden hankkimisesta. Tarvikkeita tarvitaan merkkien,
printattujen passien ja leimojen verran.
2. Viestintävälineet ja kanavat
Tuolainen lenkkipiiri käyttää neljää eri viestintäkanavaa: Telegram-ryhmä, Facebook-sivu, verkkosivu ja
sähköposti.

Telegram
Hallitus käyttää Telegram-pikaviestintä pääasiallisena kanavana sisäiseen viestintäänsä. Yleinen ”TUOlainen
lenkkipiiri” on kaikille avoin ryhmä, jonka ideana on viestiä vapaamuotoisesti kerhon kesken ja tsempata muita.

Facebook-sivu
Facebook-sivu on kerhon virallinen tiedotuskanava. Päivitykset lenkkihetkistä lisätään tapahtumapäivää
edeltävänä päivänä. Lajikokeiluista ja juoksukursseista tiedotetaan n. kuukautta ennen tapahtumapäivää ja
tarvittaessa uudelleen lähempänä tapahtumaa.
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Verkkosivu
TUOlaisella lenkkipiirillä on Blogspot-pohjalle rakennettu verkkosivu, joka toimii toisena virallisena
tiedotuskanavana. Sivulla listataan kerhon mennyttä ja tulevaa toimintaa ja esitellään kerhon hallitus ja
jäsenedut.

Sähköpostilistat
Kerhon sähköpostilistan pystyy halutessaan tilaamaan verkkosivun kautta, ja kaikki jäsenet liitetään sille heidän
liittyessään kerhoon. Sähköpostilistaa käytetään kerran kuukaudessa ja sillä pääasiassa mainostetaan
seuraavan kuukauden tapahtumia ja toimintaa.
3. Toiminnan kasvattaminen
TUOlainen lenkkipiiri on taloudellisesti vakaalla pohjalla, kun maksavia jäseniä on 75 kappaletta. Tällä saadaan
kustannettua sekä lenkkipassit että merkit vuosittain ja toteutettua kerran vuodessa juoksukurssi ulkopuolisen
kouluttajan voimin.
Tavoitteena on kuitenkin kaksinkertainen määrä jäseniä (150), jotta toimintaa voidaan kehittää ja laajentaa
myös muihin liikunnallista elämäntapaa tukeviin toimintoihin.
Käytännössä jäsenmäärää pyritään kasvattamaan ostamalla somemainoksia talousarvion sallimien rajoituksin ja
ständeilemällä lukukausien alussa orientaatioviikoilla.
4. Yhteistyö muiden kerhojen, koulutusalayhdistysten ja/tai opiskelijakunnan kanssa
TUOlainen lenkkipiirin pääasialliset yhteistyökumppanit ovat koulutusalajärjestöt, opiskelijakunta TUO ja
CampusSport.

Koulutusalajärjestöt
TUOlainen lenkkipiiri neuvottelee vuosittain lajikokeilujen toteuttamisesta yhteistyönä koulutusalajärjestöjen
kanssa tarjoten näin koulutusalajärjestöille alkoholitonta toimintaa. Samalla kerho tuo toimintaansa esille
mahdollisille uusille jäsenille.
TUOlainen lenkkipiiri neuvottelee TIOn ja Traden liikuntavuorojen hyväksymisestä lenkkipassisuoritukseksi.

Opiskelijakunta TUO
TUOlainen lenkkipiiri ylläpitää hyviä suhteita opiskelijakunta TUOon ja tavoittelee näkyvyyttä TUOn kautta
osallistumalla yhteistyökumppanina opiskelijakunnan järjestämiin tapahtumiin.
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CampusSport
TUOlainen lenkkipiiri tavoittelee yhteistyömahdollisuutta CampusSportin kanssa.

TALOUSARVIOPOHJA
Kerhon talousarvioon listataan mahdollisimman tarkasti tiedossa olevat tulot ja menot tulevalle vuodelle.
Kyseessä on kuitenkin arvio, jonka ei tarvitse sellaisenaan toteutua – tärkeintä on, että kerhon talous pysyy
vakaalla pohjalla, vaikka luvut muuttuisivat!
KERHON TALOUSARVIO VUODELLE 20XX
KULUT:
•

•

•

Toistuvat hankinnat
o Esim. Kokoustarjoilut 4 x 12 € = 48 €
o Esim. Nettisivudomain 12 €
Yksittäiset hankinnat
o Esim. Vierailu Voijukulandiassa 7 x 10 € = 70 €
o Esim. Koristeet kerhon juhlaan 10 €
Muut kulut
o Esim. Pankkitilin palvelumaksut yht. 40 €

Yhteensä XX €
TULOT:
•
•

•
•

Toistuvat tulot
o Esim. Osallistumismaksut 20 x 3 € = 60 €
Jäsentulot
o Esim. Jäsenmaksut 12 x 5 € = 60 €
o Esim. Kannatusjäsenmaksut 4 x 10 € = 40 €
Sponsorit
o Esim. Mainossopimuksista saatavat tulot 50 €
Muut tulot
o Esim. TUOn avustus aloitustapahtumaan 20 €

Yhteensä XX €

