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KUMPPANIYHDISTYSOHJESÄÄNTÖ
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1 § Kumppaniyhdistysasema
Tämä ohjesääntö käsittelee Turun ammattikorkeakoulussa toimivien opiskelijayhdistyksien
(myöhemmin yhdistys) sekä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijakunta – TUOn (myöhemmin
TUO) kumppaniyhdistysasemaa sekä aseman velvoitteita ja oikeuksia osapuolten välillä.
Yhdistyksen ja TUOn tulee sopia kumppaniyhdistysasemasta kirjallisesti. Yhdistyksen tulee olla
merkitty yhdistysrekisteriin tai olla parhaillaan rekisteröitymässä. Yhdistyksen tarkoitus ja
toimintatavat eivät saa olla Suomen lain, opiskelijakunnan sääntöjen, tai hyvien tapojen vastaiset.
Kumppaniyhdistysasemassa toimivan yhdistyksen toiminnan tulee kohdistua Turun
ammattikorkeakoulun opiskelijoihin ja edistää heidän henkisiä, sosiaalisia ja yhteiskunnallisia
pyrkimyksiä sekä Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden yhteisöllisyyttä.
Kumppaniyhdistysasema on toistaiseksi voimassaoleva. Kumppaniyhdistysaseman purkamisesta
on kirjattu erikseen tämän ohjesäännön luvussa 6. Mikäli tätä ohjesääntöä päivitetään, tulee
kumppaniyhdistysasemasta sopia uudelleen osapuolten kesken.
Kumppaniyhdistysaseman voi saada yhdistys, jonka jäsenten enemmistö on Turun
ammattikorkeakoulun opiskelijoita. Erityisen merkittävästä syystä kumppaniyhdistysasema voidaan
sopia myös yhdistyksen kanssa, jonka jäsenistä alle puolet on Turun ammattikorkeakoulun
opiskelijoita.
Tämä ohjesääntö määrittää osapuolten välille yleiset toimintaperiaatteet, sekä merkittävimmät
yhteistyötavat.

2 § Kumppaniyhdistysaseman vahvistaminen
Osapuolet sopivat kumppaniyhdistysasemasta kirjallisesti, jolloin sekä yhdistys että TUO sitoutuvat
toimimaan tämän ohjesäännön mukaisesti. Kumppaniyhdistysaseman ehtojen täyttyessä TUOn
hallitus käsittelee ja vahvistaa aseman seuraavassa kokouksessaan.
TUOlta saa hakemuslomakkeita, joiden liitteenä on toimitettava yhdistyksen voimassa olevat
säännöt. Jos yhdistyksen rekisteröinti on kesken, tulee sen kumppaniyhdistysasema-lomakkeen
palautuksen yhteydessä esittää tosite rekisteröintiasiakirjojen toimittamisesta viranomaisille.
Osapuolten päivittäessä sääntöjään kesken sopimuskauden, tulee uudet säännöt toimittaa
osapuolten tietoon välittömästi.

3 § Kumppaniyhdistysaseman määrittämä yhteistyö
Kumppaniyhdistysasema edellyttää yhdistyksen ja TUOn seuraavaan yhteistyöhön:

Edunvalvonta ja viestintä
•

Yhdistys antaa pyynnöstä esityksiä opiskelijaedustajista sektorin ja ammattikorkeakoulun
työryhmiin ja monijäsenisiin toimielimiin TUOn keskusvaalilautakunnalle ja/tai TUOn
hallitukselle

•
•
•
•
•
•
•

Yhdistys voi käyttää TUOn edunvalvontapalveluita, sekä hyödyntää TUOn toimihenkilöiden,
häirintäyhdyshenkilöiden, sekä lakimiehen palveluita
Yhdistys huomioi ja hyödyntää toiminnassaan TUOn yhdenvertaisuussuunnitelmaa
Yhdistys voi osallistua TUOn edunvalvontakiertueille
Yhdistys ilmoittaa TUOlle mahdolliset itse nimeämänsä opiskelijaedustajat erilaisiin
ammattikorkeakoulun työryhmiin
Osapuolet osallistuvat aktiivisesti TUOn ja yhdistysten välisiin tapaamisiin
Osapuolet tukevat toisiaan erilaisia kannanottoja tehdessä, sekä erilaisissa haastatteluissa
osapuolia koskettavissa edunvalvonnallisissa asioissa
Osapuolet viestivät toisilleen yhdistyksen toimialalla olevia koulutusohjelmia koskevista
asioista ja valtakunnallisista korkeakouluopiskelijoita koskevista asioista

Koulutukset ja tapahtumat
•
•
•
•
•

Yhdistykset osallistuvat TUOn järjestämään tapahtumaan, jossa käydään läpi
kumppaniyhdistysaseman yleisperiaatteet
Osapuolet voivat osallistua toistensa järjestämiin koulutuksellisiin tapahtumiin
Osapuolet voivat saada tukea erilaisten tapahtumien ja koulutusten järjestämiseen
Osapuolilla on mahdollisuus lainata toistensa irtaimistoa
Osapuolet osallistuvat aktiivisesti hyvien käytänteiden ja toimintatapojen jakamiseen
toisilleen

4 § Opiskelijayhdistyksien avustukset
TUOn hallitus voi hakemuksesta myöntää kumppaniyhdistysasemassa olevalle yhdistykselle
vuosittaisen budjettinsa mukaisesti jaettavia avustuksia. Yhdistyksille myönnettävien avustusten
tarkoituksena on tukea tasapuolisesti kumppaniyhdistysasemassa olevien kannalta merkittäviä
hankkeita ja kannustaa yhdistyksiä aktiivisuuteen.
Avustuksia haetaan avustushakemuksella, joita on saatavilla TUOn verkkosivuilta.
Avustusta voi hakea esimerkiksi yhdistyksen perustamiskustannuksiin tai yksittäiseen
hankkeeseen. Avustushakemuksen liitteenä on toimitettava hankkeen vapaamuotoinen
talousarvio ja toteutussuunnitelma. Avustushakemuksen voi jättää milloin tahansa,
kuitenkin ennen hankkeen toteuttamista. TUOn hallitus käsittelee jätetyt hakemukset neljän
viikon kuluessa hakemuksen jättämisestä huomioiden kuitenkin ammattikorkeakoulun
loma-ajat.
Kohteelle myönnettävään avustukseen ja sen suuruuteen myönteisesti vaikuttavia tekijöitä:
• Kertaluonteisuus
• Uusi tapahtumakonsepti
• Monialainen yhteistyö
• Hyvinvointia edistävä
• Kansainvälisyys
• Päihteettömyys
• Ympäristöystävällisyys
• Merkittävyys opiskelijakulttuurin, opiskelijaperinteiden tai kaupungin kulttuurielämän kannalta
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Kyseessä olevaa hanketta varten järjestetty muu varainhankinta ei vaikuta alentavasti
avustuksiin, ellei se kata kaikkia aiheutuvia kuluja. Muu varainhankinta kohteeseen katsotaan
ansioksi ja toimeliaisuuden osoitukseksi. Yhdistyksen hankkima aikaisempi varallisuus ei vaikuta
alentavasti avustuksen suuruuteen.

Avustusta ei myönnetä
•
•
•
•
•

Vuosijuhliin
Yhdistyksen normaaliksi tai toistuvaksi toiminnaksi katsottavaan toimintaan
Haalarihankintoihin
Liiketoiminnan harjoittamiseen
Päihteisiin

TUOn hallitus voi tarvittaessa pyytää päätöksenteon perusteeksi avustuksen hakijalta tarkempaa
esittelyä hakemuksen täydentämiseksi. Avustuspäätöksistä ilmoitetaan viipymättä avustusta
hakeneelle taholle suoraan.
Avustus maksetaan pääsääntöisesti jälkikäteen laskua tai kuittia vastaan kumppaniyhdistyksen
tilille. TUOn toiminnanjohtajalle tulee esittää kuluista kuitit ja selvitykset. Poikkeustapauksessa
avustuksen voi saada etukäteen, mikäli perustelluin syin voidaan todeta hankkeen toteutumisen
riippuvan siitä. Kuitit ja selvitykset tulee toimittaa viimeistään kahden (2) kuukauden kuluttua
avustusta haetun hankkeen päättymisestä, tämän jälkeen oikeus avustukseen lakkaa.

5 § Kumppaniyhdistysten toimitilat
Kumppaniyhdistysaseman omaavalla yhdistyksellä on oikeus solmia erillinen tilasopimus
ammattikorkeakoulun tiloissa olevista toimitiloistaan TUOn kanssa.

6 § Kumppaniyhdistysaseman purkaminen tai rajoittaminen
Jos osapuolet katsovat, ettei toinen osapuoli täytä tämän ohjesäännön määrittelemää yhteistyötä,
on osapuolten aloitettava neuvottelut kumppaniyhdistysaseman jatkosta. Jos yhteistyö ei täyty on
siitä ilmoitettava kirjallisesti perusteluineen TUOn hallitukselle.
TUOn hallitus voi päättää rajoittaa yhdistyksen tässä ohjesäännössä määriteltyjä oikeuksia
kumppaniyhdistysasemasta tai voi purkaa kumppaniyhdistysaseman ja keskeyttää myönnettyjen
avustusten maksun, jos yhdistyksen jäsenrakenne tai sen toiminta muuttuu merkittävästi siten,
etteivät ohjesäännössä mainitut ehdot täyty, tai jos yhdistys antaa avustusta hakiessaan virheellisiä
tietoja
ilmeisessä
hyötymistarkoituksessa.
Päätöksestä
rajoittaa
tai
purkaa
kumppaniyhdistysasema on yhdistystä tiedotettava kirjallisesti.
Kumppaniyhdistysasema voidaan purkaa ainoastaan osapuolten välisessä neuvottelussa. Mikäli
yhdistys puretaan, asema raukeaa automaattisesti.
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7 § Kumppaniyhdistysohjesäännön päivittäminen
Tämän ohjesäännön päivittämisestä päättää edustajisto.

