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SÄÄNNÖT

------Nämä säännöt on hyväksytty Opintotoiminnan Keskusliitto OK ry:n sääntömääräisessä
kevätkokouksessa 21.5.2003 ja merkitty yhdistysrekisteriin 5.8.2003. Rekisterinumero on 35457.
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SÄÄNNÖT

Nimi ja kotipaikka
1§
Yhdistyksen, jota näissä säännöissä kutsutaan liitoksi, nimi on Opintotoiminnan Keskusliitto ry,
Centralförbundet för Studieverksamhet rf. Nimestä voidaan käyttää epävirallista lyhennettä OK.
Liiton kotipaikka on Helsingin kaupunki.

Liiton tarkoitus
2§
Liiton tarkoituksena on edistää jäsenjärjestöjensä kanssa aikuiskasvatusta, kulttuuritoimintaa ja
muuta vapaata sivistystyötä.
Liitto on aatteeltaan avoin ja puoluepoliittisesti sitoutumaton.

3§
Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
1. ylläpitää opintokeskusta, joka on säädöksiin perustuva osa julkista koulutusjärjestelmää;
2. harjoittaa muuta sivistys- ja kulttuuritoimintaa;
3. edistää kansalaisyhteiskuntaa ja vaikuttaa kulttuuri- ja sivistyspolitiikkaan;
4. harjoittaa julkaisu- ja kustannustoimintaa;
5. osallistuu kansainväliseen sivistykselliseen yhteistyöhön ja toimintaan sekä
6. toimii muillakin vastaavilla tavoilla tarkoituksensa toteuttamiseksi.
Liitto voi harjoittaa välittömästi tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää elinkeinoa tai ansiotoimintaa
sekä lisäksi sellaista elinkeinoa tai ansiotoimintaa, jota on pidettävä taloudellisesti vähäarvoisena.
Liitto voi omistaa tarkoitustaan varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan
lahjoituksia ja testamentteja. Liitto voi hankkia varoja toimintaansa järjestämällä keräyksiä ja muulla
vastaavalla tavalla.

Jäsenet
4§
Liiton jäsenenä voi olla valtakunnallinen rekisteröity yhteisö, joka toteuttaa liiton tarkoitusta.
Jäseneksi hyväksymisestä päättää liiton kokous.
Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.
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5§
Jäsenen, joka haluaa erota liitosta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen
puheenjohtajalle. Jäsen voi erota liitosta myös ilmoittamalla siitä liiton kokouksen pöytäkirjaan
merkittäväksi.
Eroaminen tulee voimaan heti, kun ilmoitus eroamisesta on saapunut liitolle. Jäsen on kuitenkin
eroamisestaan huolimatta velvollinen suorittamaan jäsenmaksun koko eroamisvuodelta.
Liiton kokous voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli jäsen ei ole maksanut jäsenmaksua
kalenterivuoden loppuun mennessä.
Liiton kokous voi erottaa jäsenen, jos jäsen jättää täyttämättä velvollisuutensa liittoa kohtaan tai on
menettelyllään liitossa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut liittoa tai ei enää täytä laissa
tai liiton säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

6§
Jokainen liiton jäsen maksaa liitolle jäsenmaksun ja uusi jäsen lisäksi liittymismaksun, joiden
suuruudesta liiton syyskokous päättää. Uusi jäsen saa äänioikeuden liiton kokouksessa, kun
liittymismaksu ja jäsenmaksu on maksettu. Jäsenellä, joka on laiminlyönyt jäsenmaksun maksamisen
kulumassa olevalta kalenterivuodelta, ei ole äänioikeutta liiton kokouksessa ennen kuin jäsenmaksu
on maksettu.

Hallintoelimet
7§
Liiton jäsenet käyttävät päätösvaltaansa liiton kokouksissa.
Liittoa edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus.

Liiton kokoukset
8§
Liiton kevätkokous pidetään viimeistään toukokuussa ja syyskokous loka–joulukuussa.
Liiton ylimääräinen kokous pidetään, milloin liiton kokous tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun
vähintään yksi kymmenesosa liiton jäsenistä vaatii kokouksen pitämistä hallitukselta ilmoittamansa
asian käsittelyä varten.

9§
Kevätkokouksen tehtävänä on:
1. käsitellä tilinpäätös, hallituksen kertomus ja tilintarkastuskertomus;
2. päättää tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille; ja
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3. päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.
Syyskokouksen tehtävänä on:
1. valita joka toinen vuosi liiton hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet sekä henkilökohtaiset
varajäsenet erovuoroisten tilalle;
2. valita tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan liiton tilejä ja hallintoa;
3. määrätä liiton jäsenmaksun ja liittymismaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle;
4. vahvistaa liiton toimintasuunnitelma ja talousarvio seuraavalle kalenterivuodelle; ja
5. päättää muista kokouskutsussa mainituista asioista.
Liiton kokous vahvistaa tarvittavat liiton toimintaa koskevat säännöt.
Jäsenen, joka haluaa saada tietyn asian liiton kokouksen käsiteltäväksi, on tehtävä siitä kirjallinen
esitys hallitukselle, kevätkokoukselle tarkoitetusta asiasta viimeistään edeltävän helmikuun ja
syyskokoukselle tarkoitetusta asiasta viimeistään edeltävän syyskuun loppuun mennessä.

Liiton kokousten koolle kutsuminen
10 §
Liiton kokouksen kutsuu koolle hallitus. Kokouksesta on ilmoitettava jäsenille kirjallisesti vähintään
kaksi viikkoa ennen kokousta.
Kokouksessa päätettäväksi tarkoitetut asiat on mainittava kokouskutsussa.

Äänioikeus
11 §
Äänivaltaa liiton kokouksissa käyttävät jäsenten valtuuttamat edustajat. Jokaisella jäsenellä on oikeus
valita yksi edustaja, jolla on yksi ääni.

Liiton hallitus
12 §
Liittoa edustaa ja sen toimintaa johtaa hallitus, johon kuuluu kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan
valittu puheenjohtaja ja kahdeksan kahdeksi kalenterivuodeksi kerrallaan valittua jäsentä ja heidän
henkilökohtaiset varajäsenensä.
Hallituksen puheenjohtaja on erovuorossa joka toinen vuosi. Muista jäsenistä neljä on vuosittain
vuorotellen erovuorossa.
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan kalenterivuodeksi kerrallaan.
Hallituksen puheenjohtaja ja jäsen voidaan valita peräkkäin uudelleen enintään kolmeksi kahden
vuoden kaudeksi.
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Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta.
Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan ja
vähintään neljän muun jäsenen ollessa läsnä.

13 §
Hallituksen tehtävänä on liiton kokousten päätösten ja ohjeiden sekä opintokeskuksen toiminnasta
annettujen säännösten mukaisesti
1. valmistella liiton kokouksissa esille tulevat asiat ja panna täytäntöön kokousten päätökset;
2. johtaa ja kehittää liiton toimintaa;
3. huolehtia liiton talouden ja omaisuuden hyvästä hoidosta;
4. päättää lahjoituksilla tai testamentilla saadun tai sijoitusomaisuuteen kuuluvan kiinteistön tai
muun omaisuuden myymisestä, vaihtamisesta ja kiinnittämisestä;
5. ottaa ja vapauttaa liiton toiminnanjohtaja, opintokeskuksen rehtori ja johtavat toimihenkilöt sekä
hyväksyä henkilöstösuunnitelma; ja
6. valvoa liiton etua ja oikeutta ja huolehtia muutoinkin liiton asioista.
Hallitus voi antaa määräämänsä asiat asettamansa toimielimen tai ottamansa toimihenkilön
valmisteltavaksi. Asiasta määrätään tarkemmin johtosäännössä.

Tilikausi ja tilintarkastus
14 §
Liiton tilivuosi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös on annettava tilintarkastajalle maaliskuun loppuun mennessä. Tilintarkastajan tulee antaa
kirjallinen tilintarkastuskertomus viimeistään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

Nimen kirjoittaminen
15 §
Liiton nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, toiminnanjohtaja sekä hallituksen
tähän tehtävään määräämät luottamus- ja toimihenkilöt, aina kaksi yhdessä.

Sääntöjen muuttaminen
16 §
Näihin sääntöihin voidaan tehdä liiton kokouksessa muutoksia, jos kokouskutsussa on ollut siitä
maininta ja jos muutosten puolesta annetaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) kokouksessa
annetuista äänistä.
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Liiton purkaminen
17 §
Liiton purkamista koskeva päätös voidaan tehdä tätä tarkoitusta varten kokoon kutsutussa liiton
kokouksessa. Liiton purkamispäätös tulee voimaan, mikäli sitä on kannattanut vähintään kolme
neljäsosaa (3/4) annetuista äänistä kahdessa peräkkäisessä liiton kokouksessa, joiden välinen aika on
vähintään kolme kuukautta.
Liiton purkautuessa sen varat on käytettävä liiton tarkoitusten hyväksi sillä tavalla, kuin liiton
viimeinen kokous määrää.

18 §
Muutoin noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia ja muita liiton toimintaa koskevia säännöksiä.

