
 
Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijakunnan säännöt   
 
1. Luku opiskelijakunnan nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kieli 
   
1§ Opiskelijakunnan nimi, kotipaikka ja kieli 
Opiskelijakunnan nimi on Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijakunta. Näissä säännöissä 
käytetään nimitystä opiskelijakunta. Opiskelijakunnan kotipaikka on Jyväskylä.   
 
2§ Opiskelijakunnan tarkoitus ja toiminta  
Opiskelijakunnan tarkoituksena on toimia Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijoiden 
edunvalvojana lukiolain pykälään 27§ mukaisesti ja edistää Jyväskylän Lyseon lukion 
toimintaa parhaalla katsomallaan tavalla opiskelijoiden edun mukaisesti. 
 
Opiskelijakunta voi tarvittaessa tehdä yhteistyötä muiden opiskelijakuntien tai muuten 
toiminnan edistämisen kannalta merkittävien tahojen ja henkilöiden kanssa.  
   
Tarkoituksensa toteuttamiseksi opiskelijakunta voi lisäksi: 

- Järjestää tapahtumia ja kursseja 
- Järjestää kilpailuja 
- Myydä oheistuotteita 
- Harjoittaa pienimuotoista keräys-, kahvila- ja arpajaistoimintaa. 
- Vastaanottaa lahjoitusvaroja ja kohdentaa niitä eteenpäin 
- Olla jäsenenä ja vaikuttaa opiskelijakuntatoiminnan valtakunnallisessa tai siihen 

rinnastettavissa liitoissa ja yhdistyksissä 
 
Opiskelijakunta on voittoa tavoittelematon. 
   
3§ Toiminnan tukeminen 
 
Toimintansa tukemiseksi opiskelijakunta voi harjoittaa keräys- ja arpajaistoimintaa sekä 
vastaanottaa lahjoituksia, tukirahoituksia ja testamentteja. Opiskelijakunta voi omistaa 
toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta. 
 
4§ Opiskelijakunnan kieli 
Opiskelijakunnan virallinen kieli on suomi. Pöytäkirjojen ja ilmoitusten kieli on suomi. 
Kokouksissa on kuitenkin taattava kaikille mahdollisuus tuoda mielipiteensä esille myös 
englannin kielellä. 
 
2. Luku: Jäsenet ja maksut 
 
5§. Jäsenet     
Opiskelijakunnan jäseniä ovat kaikki Jyväskylän Lyseon lukion opiskelijat. Jäsenyys alkaa, 
opiskelijan aloittaessa opinnot Jyväskylän Lyseon lukiossa päätyen opiskelijan päättäessä 
opinnot Jyväskylän Lyseon lukiossa.   
 



6§. Jäsenmaksut 
Opiskelijakunta ei peri jäseniltään jäsenmaksua.   
   
3. Luku: Opiskelijakunnan kokoukset 
 
7§ Opiskelijakunnan kokoukset 
Näissä säännöissä opiskelijakunnan kokouksista käytetään nimitystä yleiskokous. 
Opiskelijakunnan kokouksia ovat vuosittainen varsinainen yleiskokous sekä muut 
ylimääräiset yleiskokoukset. 
 
8§ Yleiskokouksen järjestäminen ja siihen osallistuminen  
Yleiskokoukset järjestetään pääsääntöisesti fyysisesti, mutta hallituksen erityisellä ⅔ 
enemmistön päätöksellä kokous voidaan järjestää myös tietoliikenneyhteyden tai muun 
teknisen apuvälineen välityksellä. Tällöinkin kaikille jäsenille on taattava tasavertainen puhe- 
ja äänioikeus. 
Hallituksen enemmistön päätöksellä kokouksiin voidaan järjestää osallistumismahdollisuus 
myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen välityksellä. 
   
 
9§ Varsinainen yleiskokous 
Opiskelijakunta on velvollinen järjestämään kalenterivuoden lopussa opiskelijakunnan 
varsinaisen yleiskokouksen. Kokouksen perusrunko on seuraava: 
 

1. kokouksen avaus 
2. valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, 

pöytäkirjan tarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina. 
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
4. hyväksytään kokouksen työjärjestys 
5. esitellään vuosikertomus ja kirjanpito 
6. päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille 
7. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio 
8. vahvistetaan esitys seuraan kauden hallituksesta 
9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat 

 
Mikäli opiskelijakunnan jäsen tai hallitus haluaa jonkin asian käsiteltäväksi opiskelijakunnan 
varsinaiseen yleiskokoukseen on siitä ilmoitettava kokoukseen kohdassa neljä (4). 
 
10§ Ylimääräiset opiskelijakunnan yleiskokoukset   
Opiskelijakunnan ylimääräinen yleiskokous on pidettävä kun varsinainen yleiskokous niin 
päättää, opiskelijakunnan hallitus katsoo siihen aihetta tai  yksi kymmenesosa (1/10) 
opiskelijakunnan jäsenistä sitä kirjallisesti hallitukselta pyytää. Ylimääräinen 
opiskelijakunnan yleiskokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua siitä, 
kun kokousta on asianmukaisesti pyydetty.   
 
 
 



11§ Koollekutsuminen   
Opiskelijakunnan yleiskokouksen tarkemman ajan ja paikan päättää opiskelijakunnan 
hallitus. Kokouskutsu sekä kokousmateriaalit on saatettava opiskelijakunnan jäsenten 
tietoon viimeistään viisi (5) päivää ennen kokousta. Kutsu välitetään ensisijaisesti koulun 
virallisia tiedotuskanavia hyödyntäen. 
 
12§ Laillisuus ja päätösvaltaisuus   
Opiskelijakunnan yleiskokous on laillinen ja päätösvaltainen, kun se on kutsuttu koolle 
näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla ja paikalla on vähintään kymmenen (10) 
opiskelijakunnan jäsentä. 
 
 
13§ Oikeudet kokouksessa 
Opiskelijakunnan yleiskokouksissa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeutettuja ovat kaikki 
opiskelijakunnan jäsenet. Jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi (1) ääni. 
Opiskelijakunnan yleiskokous voi myöntää läsnäolo- ja puheoikeuden sitä pyytäville 
henkilöille.   
 
 
 
14§ Päätöksenteko 
Opiskelijakunnan yleiskokouksissa läsnäolo-, puhe- ja äänioikeutettuja ovat kaikki 
opiskelijakunnan jäsenet. Jokaisella äänioikeutetulla on käytössään yksi (1) ääni. 
Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei toisin 
määrätä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa 
kuitenkin arpa.  
 
 
 
 
4. Luku: opiskelijakunnan hallinto 
 
15§ Opiskelijakunnan hallitus 
Opiskelijakunnan asioita hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, sihteeri sekä 5 - 9 jäsentä. Jäsenten lukumäärä vahvistetaan 
vuosikokouksessa. 
 
Hallituksen toimikausi on kalenterivuosi. 
 
16§ Hallituksen valitseminen 
Opiskelijakunnan hallitus tekee vuosikokoukseen ehdotuksen hallituksen seuraavan kauden 
kokoonpanosta. Uusi hallitus valitsee järjestäytymiskokouksessa keskuudestaan itselleen 
puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja sihteerin. 
 
Jokaisella opiskelijakunnan jäsenellä on oltava tasavertainen mahdollisuus pyrkiä 
opiskelijakunnan hallitukseen. Opiskelijakunnan hallituksen esittämän kokoonpanon tulee 



olla demokraattisella äänestyksellä valittu. Kokoonpanon tulee kuitenkin edustaa ainakin 
ensimmäistä ja toista vuosi tasoa sekä IB- että kansallista-linjaa.  
Vanhan hallituksen jäsenistä enintään viisi (5) voi jatkaa suoraan seuraavalle kaudelle. 
 
17§ Hallituksen järjestäytyminen 
Uusi ja vanha hallitus kokoontuvat yhdessä uuden hallituksen järjestäytymiskokoukseen. 
Vanhalla hallituksella on velvollisuus perehdyttää uusi hallitus. 
 
Uusi hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan, varapuheenjohtajan sekä sihteerin. 
Hallitus voi lisäksi nimittää hallituksen jäsenille muita tarpeelliseksi katsomiaan rooleja 
toimikautensa aikana. 
  
Hallitus rooleihin ollessa useampia ehdokkaita, on suoritettava äänestys.  
 
Järjestäytymiskokouksessa äänestettäessä äänioikeutettuja ovat uuden hallituksen lisäksi 
vanha hallitus. Muulloin äänioikeutettuja ovat vain uuden hallituksen edustajat 
 
Uuden hallituksen edustajilla on käytössä kaksi (2) ääntä ja vanhan hallituksen edustajilla 
yksi (1) ääni. 
   
18§ Läsnäolo- ja puheoikeus   
Kaikki opiskelijakunnan jäsenillä on läsnäolo-oikeus opiskelijakunnan hallituksen 
kokouksissa. Tarvittaessa hallitus voi myöntää puheoikeuden hallituksen ulkopuoliselle 
henkilölle. 
 
   
19§ Nimenkirjoittajat 
Opiskelijakunnan nimenkirjoittajina toimivat opiskelijakunnan puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, sihteeri tai erikseen määritetty henkilö, aina kaksi yhdessä.   
   
   
20§ Sääntöjen muuttaminen   
Opiskelijakunnan sääntöjä voi muuttaa ainoastaan opiskelijakunnan yleiskokous 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä. 
 
   
 


