HELSINGIN YLIOPISTON ETELÄSUOMALAISEN OSAKUNNAN SÄÄNNÖT
I luku
OSAKUNNAN NIMI
1§

Osakunnan nimi on Eteläsuomalainen osakunta ja siitä käytetään lyhennettä ESO.
II luku
OSAKUNNAN TARKOITUS JA TUNNUKSET

2§

Eteläsuomalaisen osakunnan tarkoituksena on yhdistää alueensa suomenkieliset ylioppilaat
toverihengen ja keskinäisen avunannon sitein, innostaa heitä ja tarjota heille tilaisuus
poikkitieteellisiin kohtaamisiin ja työhön kotiseudun, synnyinmaan ja Suomen kansan
hyväksi sekä herättää ja pitää heissä vireillä kiinnostusta opintoihin ja yleisiin asioihin ja
täten kehittää jäsenistään kunnon kansalaisia isänmaata, sen kansaa ja ihmiskuntaa
palvelemaan.

3§

Osakunnan viralliset tunnukset ovat lippu ja osakuntanauha.
Osakunnan värit ovat valkoinen ja oranssi.
Osakuntanauhan myöntämisestä päättää osakunnan hallitus.
Osakuntanauhaa käytetään akateemisissa tilaisuuksissa. Nauhan käytöstä määrätään
tarkemmin nauha- ja merkkiohjesäännössä.

III luku
OSAKUNNAN ALUE
4§

Eteläsuomalaisen osakunnan alue käsittää historiallisen Uudenmaan maakunnan.
IV luku
INSPEHTORI

5§

Inspehtori valvoo ja tukee osakunnan toimintaa sekä toimii yhdyssiteenä yliopiston ja
osakunnan välillä.

6§

Inspehtorin tulee olla Helsingin yliopiston professori.
Inspehtori valitaan osakunnan kokouksessa ehdotettujen henkilöiden joukosta umpilipuin.
Jollei kukaan ehdokkaista saa enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi äänestys
kahden eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, jolloin enemmän ääniä saanut tulee
valituksi. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa. Kuraattorin tulee ilmoittaa vaalin tulos
rehtorille ilman aiheetonta viivytystä.
Jos inspehtori on pitkähkön ajan estynyt hoitamasta tointaan, osakunta valitsee edellä
kuvatulla tavalla inspehtorille sijaisen estyneisyyden ajaksi. Mikäli inspehtori eroaa tai on
pysyvästi estynyt hoitamasta tointaan, on osakunnalle valittava uusi inspehtori.
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V luku
KURAATTORI
7§

Osakunnan toimintaa johtaa kuraattori.

8§

Osakunta valitsee kuraattorin helmikuun osakunnan kokouksessa kahdeksi vuodeksi
kerrallaan. Kuraattorin on oltava osakunnan toimintaan hyvin perehtynyt osakunnan
entinen tai nykyinen varsinainen jäsen. Kuraattorin on oltava Helsingin yliopistossa
ylemmän korkeakoulututkinnon suorittanut tai, mikäli erityisiä syitä on, Helsingin
yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon suorittanut henkilö.
Kuraattorin vaali suoritetaan siten kuin 6 §:ssä on määrätty inspehtorin vaalista. Vaalin
tulos on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava yliopiston rehtorille. Kuraattori ryhtyy
hoitamaan tointaan vaalia seuraavana uuden kuun päivänä.
Jos kuraattori on pitkähkön ajan estynyt hoitamasta tointaan, osakunta valitsee
estyneisyyden ajaksi kuraattorille sijaisen samalla tavoin kuin inspehtorille. Kuraattorin
sijainen ryhtyy hoitamaan tointaan välittömästi kuraattorin virkavapauden alettua. Jos
kuraattori eroaa tai on pysyvästi estynyt hoitamasta tointaan, osakunta valitsee uuden
kuraattorin jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

9§

Kuraattori vastaa siitä, että osakunta noudattaa sääntöjään ja muita sitä koskevia
määräyksiä. Osakunnalle aiheutuneesta vahingosta hän vastaa kuitenkin vain sikäli kuin
hän omalla toiminnallaan tai laiminlyönnillään on sen tuottanut.
VI luku
OSAKUNNAN JÄSENET

10 §

Osakunnan jäseniä ovat varsinaiset jäsenet ja ulkojäsenet.
Osakunnan jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka on syntynyt, asunut tai kirjoittanut
ylioppilaaksi osakunnan alueella, jonka isä tai äiti on kuulunut osakuntaan tai joka muuten
voi esittää päteviä syitä jäsenyytensä tueksi. Osakunnan jäsen ei saa olla minkään toisen
Helsingin yliopiston osakunnan jäsen.

11 §

Osakunnan varsinaisia jäseniä ovat osakunnan jäsenmaksun maksaneet henkilöt, joilla on
Helsingin yliopiston opiskelijarekisterissä tutkinnonsuoritusoikeus ja jotka osakunta on
varsinaisiksi jäsenikseen hyväksynyt.
Mikäli osakunnan varsinaisen jäsenen tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa
päättyy kesken lukuvuoden, säilyy hän osakunnan varsinaisena jäsenenä voimassaolevan
jäsenmaksukautensa loppuun.

12 §

Osakunnan ulkojäseniä ovat osakunnan jäsenmaksun maksaneet henkilöt, jotka ovat joko
suorittaneet ylioppilastutkinnon tai vastaavan ulkomaisen tai kansainvälisen tutkinnon tai
joilla on tai on ollut tutkinnonsuoritusoikeus kotimaisessa tai ulkomaisessa
korkeakoulussa, ja jotka osakunta on ulkojäsenikseen hyväksynyt.
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Ulkojäseniä ovat myös entiset varsinaiset jäsenet, jotka ovat valmistuneet tai joiden
tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa on muutoin päättynyt, ja jotka ovat
maksaneet osakunnan jäsenmaksun.
13 §

Osakunnan puolesta jäsenet hyväksyy kuraattori. Erityisistä syistä kuraattori voi jättää
jäsenyyden hyväksymättä, jolloin jäseneksi hyväksymisestä päättää osakunnan kokous.
Osakunnasta erotetun jäsenen uudelleen jäseneksi hyväksymisestä päättää osakunnan
kokous.

14 §

Osakunta pitää sekä varsinaisista jäsenistään että ulkojäsenistään rekistereitä, joihin
kerätään jäsenten tarpeelliset henkilötiedot.

15 §

Osakunnan jäsenen, joka tahtoo erota osakunnasta, on ilmoitettava siitä kirjallisesti
kuraattorille. Henkilö, joka on hyväksytty toisen Helsingin yliopiston osakunnan jäseneksi,
katsotaan automaattisesti eronneeksi osakunnasta.
VII luku
OSAKUNNAN ENTISET JÄSENET

16 §

Osakunnan jäsenestä, joka lakkaa maksamasta osakunnan jäsenmaksua, tulee osakunnan
entinen jäsen.
Osakunnan entisillä jäsenillä on oikeus olla läsnä osakunnan kokouksissa ja tilaisuuksissa.
Osakunnasta erotetulla tai eronneella henkilöllä tai entisellä jäsenellä, jonka oikeudet on
poistettu, ei ole entisen jäsenen oikeuksia.
VIII luku
OSAKUNNAN KUNNIAJÄSENET

17 §

Kunniajäsenekseen osakunta voi kutsua henkilön, joka huomattavalla tavalla on toiminut
osakunnan hyväksi tai sen tarkoitusten toteuttamiseksi tai jota osakunta hänen muitten
ansioittensa vuoksi tahtoo kunnioittaa.
Vähintään 50 osakunnan jäsenen on allekirjoitettava kirjallinen ehdotus kunniajäseneksi
kutsumisesta. Ehdotusta on käsiteltävä kahdessa perättäisessä osakunnan kokouksessa.
Jälkimmäisessä kokouksessa ehdotuksesta äänestetään umpilipuin, jolloin sen on saatava
vähintään kaksi kolmannesta annetuista äänistä tullakseen hyväksytyksi.
Ehdotuksen käsittelystä tehdään osakunnan kokousten pöytäkirjoihin merkinnät vain, jos
ehdotus hyväksytään.
Osakunta pitää kunniajäsenistään luetteloa.
Osakunnan kunniajäsenillä on oikeus olla läsnä osakunnan kokouksissa ja tilaisuuksissa.
IX luku
OSAKUNNAN VALTAA KÄYTTÄVÄT ELIMET
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18 §

Osakunnan päätösvaltaa käyttävät osakunnan kokous ja osakunnan hallitus sekä näissä
säännöissä erikseen mainituissa tapauksissa osakunnan inspehtori ja kuraattori.
A. OSAKUNNAN KOKOUS

19 §

Osakunnan kokouksessa on läsnäolo- ja puheoikeus osakunnan inspehtorilla,
kunniajäsenillä, kuraattorilla ja nykyisillä jäsenillä. Osakunnan entisillä jäsenillä on
kokouksessa läsnäolo-oikeus ja tarvittaessa puheoikeus puheenjohtajan suostumuksella.
Kokouksen puheenjohtaja voi tarvittaessa myöntää myös muille läsnäolo- ja puheoikeuden
tai läsnäolo-oikeuden.
Osakunnan kokouksessa läsnä olevilla varsinaisilla jäsenillä on äänivalta kaikissa asioissa.
Henkilövaaleissa äänivalta on myös läsnä olevilla ulkojäsenillä. Asiamiehen välityksellä ei
saa äänestää.

20 §

Osakunta kokoontuu varsinaiseen kokoukseen lukukauden aikana jokaisen kuukauden
kolmantena maanantaina kesä-, heinä- ja elokuu pois lukien, kuitenkin toukokuussa
toisena, marraskuussa ensimmäisenä ja kolmantena sekä joulukuussa ensimmäisenä
maanantaina. Jos kyseinen päivä on yleinen vapaapäivä tai pyhäpäivä, pidetään kokous
seuraavana arkipäivänä.
Tarvittaessa tai kun vähintään 15 osakunnan varsinaista jäsentä sitä kirjallisesti ja
ilmoittamaansa asiaa varten pyytää, inspehtori tai kuraattori kutsuu osakunnan
ylimääräiseen kokoukseen.

21 §

Sääntömääräisistä osakunnan kokouksista annetaan tieto asettamalla kokouksen esityslista
nähtäväksi osakunnan ilmoitustaululle viimeistään 3 päivää ennen kokousta. Lisäksi
esityslista tulee lähettää osakuntalaisille kulloinkin käytössä olevia sähköisiä kanavia
käyttäen. Samassa yhteydessä on mainittava tärkeimmät ja joka tapauksessa 22 §:n 1
momentin 1–14 kohdissa luetellut, käsiteltäviksi tulevat asiat.
Muu kuin hallituksen päätöksellä osakunnan kokouksen käsiteltäväksi aiottu asia on
ilmoitettava kirjallisesti kuraattorille vähintään 4 päivää ennen kokousta, jotta se
merkittäisiin esityslistaan.
Ylimääräisen osakunnan kokouksen päivämäärästä annetaan tieto osakunnan
ilmoitustaululla viimeistään 7 päivää ennen kokousta. Esityslistan osalta sovelletaan samaa
käytäntöä kuin sääntömääräisten kokousten kohdalla.

22 §

Osakunnan kokouksessa on käsiteltävä kaikki laajakantoiset ja periaatteellista ratkaisua
vaativat asiat, joiksi on katsottava ainakin:
1. inspehtorin ja hänen sijaisensa valinta,
2. kuraattorin ja hänen sijaisensa valinta,
3. kunniajäsenen kutsuminen sekä pienoislippujen ja kunniamerkkien myöntäminen,
4. 46 §:ssä tarkoitettujen virkailijoiden valinta; ansiomerkki-, kurinpito- ja
stipenditoimikuntien valinta sekä talouden ja hallinnon tarkastajien ja heidän
varahenkilöidensä valinta,
5. 87 §:ssä mainittujen ystävyyssuhteiden solmiminen ja 88 §:ssä mainittu järjestön
yhteisöjäseneksi liittyminen,
6. osakunnan jäsenmaksun suuruudesta päättäminen
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

virkailijan vapauttaminen tehtävistään 54 §:n mukaisesti,
kerhojen sääntöjen ja sääntömuutosten vahvistaminen ja kerhojen lakkauttaminen
osakunnan toimintasuunnitelman ja sen täydennysten sekä talousarvion
hyväksyminen,
kiinteän omaisuuden ostaminen, myyminen ja kiinnittäminen sekä rahaston
perustaminen,
toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja talouden ja hallinnon tarkastajien kertomuksen
hyväksyminen sekä vastuuvelvollisten vastuuvapaudesta päättäminen,
osakunnan sääntöjen, ohjesääntöjen ja osakunnan kokousten päätösten muuttaminen
sekä ylimääräisten ohjesääntöjen säätäminen ja kumoaminen,
valitukset osakunnan virkailijoiden ja toimikuntien toiminnasta,
ylimääräisten virkojen perustaminen ja julistaminen hakuun,
kahden tai useamman virkailija- ja toimikuntaohjesäännössä mainitun virkailijan
tehtävien yhdistäminen saman henkilön hoidettaviksi,
virkailija- ja toimikuntaohjesäännössä mainitun viran täyttämättä jättäminen sekä
muut asiat, jotka näiden sääntöjen tai osakunnan siitä erikseen tekemän päätöksen
mukaan on ratkaistava osakunnan kokouksessa.

Osakunnan hallitus voi päättää osakunnan kokoukselle 1 momentin 17 kohdan mukaan
kuuluvan asian, jos asia on niin kiireellinen, ettei osakunnan kokousta ehditä kutsua koolle.
Päätökselle on jälkikäteen hankittava osakunnan kokouksen hyväksyntä. Osakunnan
kokous voi myös siirtää päätösvallan 1 momentin 17 kohtaan kuuluvasta asiasta osakunnan
hallitukselle.
23 §

Puhetta osakunnan kokouksessa johtaa inspehtori ja hänen poissaollessaan kuraattori. Jollei
kuraattorikaan ole kokouksessa saapuvilla, avaa kokouksen akateemisesti vanhin läsnä
oleva osakunnan varsinainen jäsen, minkä jälkeen toimitetaan puheenjohtajan vaali.

24 §

Osakunnan kokous on päätösvaltainen, jos sitä avattaessa on läsnä vähintään 15 osakunnan
varsinaista jäsentä.
Puheenjohtaja voi kuitenkin jonkin esillä olevan asian tärkeyden tai merkittävyyden takia
keskeyttää sanotun asian käsittelyn, ellei kokouksessa ole läsnä vähintään 15 varsinaista
jäsentä.

25 §

Päätöksen tekeminen asiassa, jota kokouksessa ensimmäistä kertaa käsitellään ja joka on
esityslistalla mainittu, siirretään seuraavaan kokoukseen, jos neljännes kokouksessa läsnä
olevista varsinaisista jäsenistä sitä vaatii.
Ellei ensimmäistä kertaa käsiteltävänä olevaa asiaa ole esityslistalla mainittu, siirretään
päätöksen tekeminen seuraavaan kokoukseen, jos kaksi läsnä olevaa varsinaista jäsentä sitä
vaatii.
Asiasta, joka koskee osakunnan taloutta ja josta hallitus ei ole tehnyt esitystä, älköön
tehtäkö päätöstä ennen kuin siitä on hankittu hallituksen lausunto.
Jos asian ratkaiseminen on siirretty jostakin aikaisemmasta kokouksesta, sen uudelleen
siirtämisestä voidaan päättää yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

26 §

Ehdotus, jota kukaan ei ole keskustelun kuluessa kannattanut, raukeaa, ellei sitä ole tehnyt
hallitus tai toimikunta sen tehtäviin kuuluvassa asiassa.
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27 §

Osakunnan kokouksen päätökseksi tulee ehdotus, jonka puolesta enimmät äänet on
annettu, paitsi niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä on toisin määrätty.
Jos päätösehdotuksia on useampia, asetetaan yksi vastaesitykseksi toista vastaan, kunnes
kaikista on äänestetty. Hallituksen taikka toimikunnan sen tehtäviin kuuluvassa asiassa
tekemä ehdotus asetetaan aina viimeisessä äänestyksessä muissa äänestyksissä voittanutta
ehdotusta vastaan. Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Äänestys toimitetaan puheenjohtajan määräämällä tavalla, mutta jos kaksi asiassa
äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii, äänestys on toimitettava umpilipuin.

28 §

Vaalissa, jossa valittavia on yksi, valituksi tulee se, joka saa enemmistön annetuista äänistä.
Jollei kukaan ehdokkaista saa enemmistöä annetuista äänistä, toimitetaan uusi vaali kahden
eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä, jolloin enemmän ääniä saanut tulee valituksi.
Äänten mennessä tasan ratkaisee arpa.
Vaali, jossa valittavia on yksi, toimitetaan puheenjohtajan määräämällä tavalla, mutta jos
kaksi vaalissa äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii, vaali on toimitettava umpilipuin.

29 §

Milloin vaalissa valittavia on useampia kuin yksi, vaali toimitetaan aina umpilipuin siten,
että kukin vaalissa äänioikeutettu jäsen kirjoittaa vaalilipulleen enintään niin monta
ehdokasta kuin valittavia on. Vaalilippu, johon on kirjoitettu enemmän ehdokkaita kuin
valittavia on, hylätään. Kukin vaalilippuun kirjoitettu ehdokas saa yhden äänen.
Valituksi tulee saatujen äänimäärien suuruusjärjestyksessä niin monta kuin vaalissa on
valittavia. Tarvittaessa suoritetaan arvonta yhtä monta ääntä saaneiden ehdokkaiden välillä.

30 §

Kokouksessa täytettävänä oleviin hallitusvirkoihin ehdolla olevien ehdokkaiden valinta
suoritetaan samanaikaisella vaalilla. Vaali toimitetaan aina umpilipuin siten, että jokainen
vaalissa äänioikeutettu jäsen kirjoittaa vaalilipulle kunkin täytettävän hallitusviran kohdalle
enintään niin monta ehdokasta kuin kyseiseen hallitusvirkaan on valittavia.
Hallitusvirat täytetään äänimäärien suuruusjärjestyksessä siten, että vielä täyttämättöminä
olevista hallitusviroista täytetään ensimmäisenä se virka, jolla on äänimäärältään suurin
vielä valitsematon ehdokas. Äänten mennessä tasan ratkaisee täyttöjärjestyksen arpa.
Hallitusvaaleissa voidaan hallitukseen valita
korkeintaan 49 §:n rajoittama määrä ulkojäseniä.

äänimäärien

suuruusjärjestyksessä

Muutoin noudatetaan soveltuvin osin 29 §:n määräyksiä.
31 §

Osakunnan kokouksissa pidetään pöytäkirjaa, johon merkitään kaikki kokouksen päätökset
sekä asioiden käsittelyssä esitetyt mielipiteet ja niiden esittäjät.
Osakunnan kokouksessa puhevaltaisen henkilön lausuma on merkittävä pöytäkirjaan, jos
hän sitä vaatii.
Viimeistään kahden kuukauden kuluttua kokouksesta ja ennen pöytäkirjantarkastajien
suorittamaa tarkastusta pöytäkirja on asetettava nähtäväksi osakunnan ilmoitustaululle 7
päivän ajaksi.

7/15

Pöytäkirjan allekirjoittavat tarkastuksen jälkeen kokouksen puheenjohtaja, kokouksen
sihteeri sekä kokouksen määräämät pöytäkirjantarkastajat.
Osakunnan kokouksen päätösluettelo on sihteerin asetettava viipymättä, viimeistään 3
päivän kuluttua kokouksesta, osakunnan ilmoitustaululle nähtäväksi ja lähetettävä se
osakuntalaisille kulloinkin käytössä olevia sähköisiä kanavia käyttäen.
Pöytäkirjanotteet allekirjoittaa osakunnan sihteeri.
32 §

Jos osakunnan kokouksessa läsnä ollut jäsen, joka ei ole yhtynyt tehtyyn päätökseen,
tahtoo esittää vastalauseensa tai saada eriävän mielipiteensä merkityksi pöytäkirjaan,
ilmoittakoon siitä kokouksen kuluessa.
Kokouksessa läsnä olleella on ennen pöytäkirjan tarkastusta oikeus tarkentaa kokouksessa
lausumaansa ja saada pöytäkirja sen mukaisesti tarkastetuksi, jos pöytäkirjantarkastajat
hyväksyvät muutoksen.

33 §

Osakunnan hallintoasiaa koskevasta päätöksestä voi valittaa siten kuin yliopistolaissa on
säädetty.
Osakunnan muuta kuin hallintoasiaa koskevasta päätöksestä
inspehtorikollegiolle siten kuin yliopiston johtosäännössä on määrätty.

voi

valittaa

B. OSAKUNNAN HALLITUS
34 §

Osakunnan hallituksen, jota jäljempänä sanotaan hallitukseksi, muodostavat osakunnan
kuraattori, sihteeri, taloudenhoitaja, toiminnanohjaaja, emäntä ja isäntä virkansa puolesta
sekä viisi osakunnan valitsemaa muuta hallituksen jäsentä. Kukaan edellä mainituista ei
saa toimia muussa osakunnan virassa.
Hallituksen puheenjohtaja on osakunnan kuraattori. Hallituksen varapuheenjohtaja on
osakunnan toiminnanohjaaja.
Hallituksen jäsenet, kuraattoria lukuun ottamatta, valitaan lokakuun osakunnan
kokouksessa seuraavaksi kalenterivuodeksi.

35 §

Hallitus kokoontuu kuraattorin kutsusta. Kokouskutsu tulee esittää kaikille hallituksen
jäsenille viimeistään vuorokautta ennen kokousta. Jos hallituksen jäsen on estynyt
saapumasta hallituksen kokoukseen, hän on velvollinen ilmoittamaan siitä kuraattorille.
Kuraattorin on kutsuttava hallitus kokoukseen, jos hallituksen jäsen kirjallisesti ja syyn
ilmoittaen sitä pyytää.

36 §

Hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kuusi hallituksen jäsentä
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien.
Kokouksen puheenjohtaja voi tarvittaessa myöntää hallituksen kokouksessa läsnäolo- ja
puheoikeuden myös henkilöille, jotka eivät ole hallituksen jäseniä.

37 §

Hallitus vastaa osakunnan kokouksen päätösten toimeenpanosta kuten näissä säännöissä on
määrätty. Hallitus myös valmistelee osakunnan kokouksessa esitettävät asiat vaaleja
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lukuun ottamatta, ellei säännöissä ole toisin määrätty tai ellei osakunnan kokous toisin
päätä.
Hallitus hoitaa tilivelvollisena osakunnan taloutta osakunnan kokouksen vuosittain
vahvistaman talousarvion mukaan siten kuin siitä talousohjesäännössä on tarkemmin
määrätty.
38 §

Hallituksen tehtäviin kuuluu:
1. sääntömääräisten virkojen julistaminen hakuun,
2. virkailijoiden tehtävien jakaminen tarpeen vaatiessa muulla kuin virkailija- ja
toimikuntaohjesäännön määräämällä tavalla,
3. osakunnan jäsenten määrääminen suorittamaan osakunnallisia tehtäviä,
4. tilapäisten toimikuntien perustaminen ja niiden jäsenten valinta,
5. ulkomaille lähetettävien edustajien valitseminen,
6. esittää laatimansa talousarvioesitys osakunnalle joulukuun osakunnan kokouksessa
7. esittää laatimansa toimintasuunnitelmaesitys osakunnalle joulukuun osakunnan
kokouksessa sekä toimintasuunnitelman täydennykset kesän osalta toukokuun
osakunnan kokouksessa ja syksyn osalta syyskuun osakunnan kokouksessa,
8. tarkastaa ehdotukset kerhojen säännöiksi ja sen jälkeen esittää ne osakunnan
kokouksen vahvistettaviksi tai palauttaa ne kerhon perustajajäsenten käsiteltäväksi,
9. tarkastaa ehdotukset kerhojen sääntömuutoksiksi ja sen esittää ne osakunnan
kokouksen vahvistettavaksi tai palauttaa ne kerhon käsiteltäväksi,
10. päättää osakunnan lipun käytöstä ja airuiden lähettämisestä sekä
11. muista kuin 22 §:ssä mainituista tai kuraattorin päätettävistä asioista päättäminen.
Kuraattori voi päättää hallitukselle 1 momentin mukaan kuuluvan asian, jos asia on
kiireellinen ja merkitykseltään vähäinen. Päätökselle on jälkikäteen hankittava hallituksen
hyväksyntä. Hallitus voi myös siirtää päätösvallan tällaisesta asiasta kuraattorille.

39 §

Kahden hallituksen jäsenen vaatimuksesta on asia, joka muuten näiden sääntöjen mukaan
olisi hallituksen ratkaistavissa, siirrettävä päätettäväksi osakunnan kokouksessa.

40 §

Päätöksen tekeminen asiassa, jota ensimmäistä kertaa hallituksessa käsitellään, siirretään
hallituksen seuraavaan kokoukseen, jos kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Uudelleen siirtämisestä päättää hallitus yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

41 §

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka sihteeri asettaa nähtäväksi osakunnan
ilmoitustaululle viimeistään seitsemäntenä kokouksen jälkeisenä päivänä.
Hallituksen kokouksen päätösluettelo on sihteerin asetettava viipymättä, viimeistään 3
päivän kuluttua kokouksesta osakunnan ilmoitustaululle nähtäväksi ja lähetettävä se
osakuntalaisille kulloinkin käytössä olevia sähköisiä kanavia käyttäen.

42 §

Hallituksen kokouksissa noudatetaan soveltuvin osin sitä, mitä edellä on määrätty
menettelystä osakunnan kokouksessa.
Äänten mennessä tasan hallituksen päätökseksi tulee se mielipide, jota kokouksen
puheenjohtaja kannattaa. Henkilövaaleissa kuitenkin ratkaisee arpa.

43 §

Osakunnan hallituksen tekemään päätökseen tyytymätön voi saattaa asian osakunnan
kokouksen ratkaistavaksi siten kuin 20 §:n 2 momentissa on määrätty.
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X luku
OSAKUNNAN VIRKAILIJAT JA TOIMIKUNNAT
44 §

Osakunnan virkailijoiden tulee olla osakunnan jäseniä. Virkailijat hoitavat osakunnan
toiminnan suunnittelua ja käytännön toteuttamista kukin omalla vastuualueellaan.

45 §

Osakunnassa tulee järjestää fuksitoimintaa, kotiseututoimintaa ja kulttuuritoimintaa sekä
hoitaa ulkoasiainsuhteita ja huolehtia asianmukaisesta tiedotuksesta.
Fuksitoiminnan tavoitteena on tutustuttaa osakunnan uudet jäsenet akateemiseen elämään
ja herättää heissä omatoimista harrastusta osakuntaa ja yhteiskuntaa kohtaan.
Kotiseututoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää osakuntalaisten harrastusta
kotiseutuun ja yhteiskuntaan sekä huolehtia osakunnan suhteista alueensa kuntiin ja muihin
toimijoihin.
Kulttuuritoiminnan tavoitteena on ylläpitää ja kehittää osakuntalaisten harrastusta
kulttuuriin.
Tiedotuksen tavoitteena on huolehtia osakunnan julkisuuskuvasta ja näkyvyydestä kaikilla
Helsingin yliopiston kampuksilla ja joukkotiedotusvälineissä sekä tiedottaa osakunnan
toiminnasta osakunnan jäsenille.
Ulkoasiaintoiminnan tavoitteena on innostaa osakuntalaisia toteuttamaan osakunnan
solmimien ystävyyssopimusten henkeä.

46 §

Osakunnan vakinaisia virkailijoita ovat 34 §:ssä määrätyt hallituksen jäsenet, pois lukien
kuraattori, sekä muut virkailija- ja toimikuntaohjesäännössä määrätyt virkailijat.

47 §

Hallituksen jäsenet sekä Eteläsuomalainen-lehden päätoimittaja valitaan lokakuun
osakunnan kokouksessa hakemusten perusteella ja muut virkailijat marraskuun toisessa
osakunnan kokouksessa hakemusten perusteella.
Jollei kukaan ole hakuaikana hakenut ko. virkaa tai jollei osakunnan kokous katso ketään
hakijoista siihen päteväksi, on osakunnan kokouksen julistettava virka uudelleen
haettavaksi. Muun kuin hallitusviran voi osakunnan kokouksen päätöksellä jättää
täyttämättä.

48 §

Hallitus julistaa sääntömääräisen viran haettavaksi vähintään 7 päivää ennen osakunnan
kokousta, jossa virka tulisi täyttää. Mahdolliset ylimääräiset virat perustaa ja julistaa
hakuun osakunnan kokous. Jollei kukaan ole hakuaikana hakenut virkaa tai jos osakunnan
kokous on jättänyt viran täyttämättä, voi hallitus tai osakunnan kokous julistaa viran
uudelleen haettavaksi vähintään 7 päivää ennen osakunnan kokousta.

49 §

Vähintään kuuden hallituksen jäsenen, kuraattoria lukuun ottamatta, tulee virkaan
valittaessa olla osakunnan varsinaisia jäseniä
Mikäli hallituksen jäsenen tutkinnonsuoritusoikeus Helsingin yliopistossa lakkaa virkaan
valitsemisen jälkeen, hän voi kuitenkin jatkaa virassaan kauden loppuun asti.
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50 §

Toimikunnat hoitavat osakunnan sääntömääräisiä tehtäviä, avustavat virkailijoita näiden
tehtävien hoitamisessa ja tarjoavat osakunnan jäsenille mahdollisuuden osallistua
osakunnan toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.
Osakunnan vakinaiset toimikunnat ovat:
ansiomerkkitoimikunta
kurinpitotoimikunta
stipenditoimikunta
Eskon häät -toimikunta
huoneistotoimikunta
taloustoimikunta
vuosijuhlatoimikunta

51 §

Ansiomerkkitoimikunta, kurinpitotoimikunta ja stipenditoimikunta valitaan tammikuun
osakunnan kokouksessa kuraattorin ehdotuksesta. Osakunnan kokous voi joko hyväksyä tai
hylätä kuraattorin ehdotuksen. Kahden osakunnan varsinaisen jäsenen tulee ehdottaa
hylkäämistä ja hylkäämisen tulee saada yksinkertainen enemmistö kokouksessa läsnä
olevien osakunnan varsinaisten jäsenten äänistä. Mikäli osakunnan kokous hylkää
kuraattorin ehdotuksen, on kuraattorilla oikeus ehdottaa uutta toimikunnan kokoonpanoa
samassa kokouksessa tai seuraavassa kokouksessa.

52 §

Virkailijan sekä vakinaisten toimikuntien jäsenten toimikausi kestää kalenterivuoden tai
siihen saakka, kunnes heidän seuraajansa ovat ottaneet tehtävän vastaan, mutta ei
kuitenkaan kauempaa kuin seuraavan kalenterivuoden tammikuun loppuun, ellei
asianomainen suostu edelleen hoitamaan virkaa.

53 §

Osakunnan virasta erotaan toimittamalla kirjallinen ilmoitus osakunnan hallitukselle.
Osakunnan toimikunnasta erotaan toimittamalla kirjallinen ilmoitus toimikunnan
puheenjohtajalle.

54 §

Jos osakunnan virkailija ei nauti osakunnan luottamusta, osakunnan kokous voi erottaa
hänet virastaan.
Virasta erottaminen otetaan osakunnan kokouksessa käsiteltäväksi, jos vähintään 7
osakunnan hallituksen jäsentä tai vähintään 15 osakuntalaista sitä kirjallisesti vaatii.
Kirjallinen vaatimus tulee toimittaa kuraattorille neljä päivää ennen osakunnan kokousta ja
asettaa nähtäväksi osakunnan ilmoitustaululle viimeistään jättöpäivää seuraavana päivänä.
1 momentissa mainitulla henkilöllä on oikeus tulla kuulluksi osakunnan kokouksessa.
Päätös mainitun henkilön erottamisesta virastaan on tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä
annetuista äänistä ja tällöinkin sitä tulee kannattaa ainakin 15 ääntä.

55 §

Milloin osakunnan virkailija eroaa 53 §:ssä mainitulla tavalla tai on erotettu virastaan 54
§:ssä mainitulla tavalla, osakunnan kokous valitsee hänen tilalleen uuden virkailijan tai
tarvittaessa jättää kyseisen viran täyttämättä.
Milloin ansiomerkki-, kurinpito- tai stipenditoimikunnan jäsen eroaa 53 §:ssä mainitulla,
osakunnan kokous valitsee hänen tilalleen uuden jäsenen kuraattorin ehdotuksesta.
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XI luku
OSAKUNNAN KERHOT
56 §

Osakunnan jäsenet voivat perustaa osakuntaan kerhon kehittääkseen osakunnan
tarkoituksen mukaista toimintaa sekä elvyttääkseen ja tukeakseen jotakin hyödyllistä
harrastusta.

57 §

Kerhon perustamista varten on laadittava vähintään kolmen osakunnan jäsenen
allekirjoittama perustamiskirja, joka sisältää ehdotuksen kerhon säännöiksi.

58 §

Ehdotus kerhon säännöiksi on annettava osakunnan hallitukselle, jonka tulee tarkastaa ja
esittää se osakunnan kokouksen vahvistettavaksi tai palauttaa se kerhon perustajajäsenten
käsiteltäväksi. Jolleivät perustajajäsenet tee sääntöihin hallituksen edellyttämiä muutoksia,
hallituksen ei tarvitse esittää niitä osakunnan kokouksen vahvistettavaksi. Osakunnan
kokous voi ehdottaa muutoksia sääntöihin, jolloin säännöt palautuvat perustajajäsenten
käsittelyyn.
Jolleivät kerhon perustajajäsenet ole tyytyväisiä hallituksen päätökseen, heillä on oikeus
saattaa asia osakunnan kokouksen päätettäväksi.
Jollei kerhon sääntöjä vahvisteta, kerholla ei ole oikeutta aloittaa toimintaansa.
Kerhon sääntömuutosten kohdalla toimitaan soveltuvin osin kuten edellä tässä pykälässä
on määrätty kerhon säännöistä.
Kerhon säännöt eivät saa olla ristiriidassa osakunnan sääntöjen kanssa. Mahdollisessa
ristiriitatilanteessa noudatetaan osakunnan sääntöjä.

59 §

Kerhon jäsenenä voi olla osakunnan nykyinen jäsen tai entinen jäsen.
Kerholla on oikeus kantaa jäseniltään jäsenmaksu, jonka perusteista on määrättävä kerhon
säännöissä.

60 §

Kerholla tulee olla puheenjohtaja ja johtokunta, joiden valinnasta on viipymättä
ilmoitettava osakunnan hallitukselle.

61 §

Kerhon tulee toimittaa kuvaus edellisen vuoden toiminnasta ja suunnitelma kuluvan
vuoden toiminnasta osakunnan hallitukselle seuraavan vuoden tammikuun loppuun
mennessä.
Kerhon on järjestettävä toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden tarkoituksenmukainen
kirjanpito. Kerhon tilinpäätös ja siihen liittyvä talouden ja hallinnon tarkastajien kertomus
on pyydettäessä jätettävä osakunnan taloudenhoitajalle.

62 §

Kerhon toimihenkilöiden on pyydettäessä annettava hallitukselle tämän vaatimat
selvitykset kerhon menneestä tai suunnitellusta toiminnasta.
Hallitus voi kokonaan tai osittain kieltää suunnitellun toiminnan järjestämisen.

63 §

Jos kerho lopettaa väliaikaisesti toimintansa, siitä on viipymättä ilmoitettava hallitukselle
ja kerhon tulee antaa varansa osakunnan hallinnoitaviksi.
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64 §

Osakunnan kokous voi lakkauttaa kerhon, jos kerho on lopettanut toimintansa tai kerholla
ei ole ollut toimintaa kahtena peräkkäisenä lukukautena.
Jos kerho on lakkautettu, on sen varat ja muu omaisuus, jollei kerhon säännöissä ole toisin
määrätty, luovutettava osakunnalle. Kerhon pöytäkirjat ja muu arkisto on luovutettava
osakunnan arkistoon.

65 §

Jos kerhon kokouksen päätös tai kerhon toiminta on osakunnan tai kerhon tarkoituksen tai
sääntöjen vastaista, voi siitä valittaa osakunnan hallitukselle 14 päivän kuluessa päätöksen
tai toiminnan julkitulemisesta.

66 §

Hallitus voi antaa varoituksen kerholle, joka toimii osakunnan tai kerhon tarkoituksen tai
sääntöjen vastaisesti.
Kerho, joka hallituksen antamista varoituksista huolimatta jatkaa osakunnan tai kerhon
tarkoituksen tai sääntöjen vastaista toimintaa, voidaan osakunnan kokouksen päätöksellä
lakkauttaa.
XII luku
OSAKUNNAN TALOUS

67 §

Osakunnalla on oikeus periä jäsenmaksua osakunnan tarkoitukseen soveltuvien menojen
suorittamiseksi. Maksun suuruudesta päättää osakunnan kokous 2/3 äänten enemmistöllä.

68 §

Osakunnalla on oikeus vastaanottaa testamentteja, lahjoituksia ja kannatusmaksuja sekä
omistaa kiinteää omaisuutta.

69 §

Osakunnan tilivuosi on kalenterivuosi.

70 §

Osakunta voi perustaa rahastoja. Rahastoa perustettaessa tulee laatia ohjesääntö
määrittelemään sen hoitoa.

71 §

Lokakuun osakunnan kokouksessa osakunta valitsee seuraavan vuoden hallintoa ja tilejä
tarkastamaan kaksi talouden ja hallinnon tarkastajaa sekä heille henkilökohtaiset
varahenkilöt. Kaikkien neljän tulee olla osakunnan entisiä jäseniä, ja toisen talouden ja
hallinnon tarkastajan sekä hänen varahenkilönsä tulee olla talousasioihin perehtyneitä.
Talouden ja hallinnon tarkastajat voivat kutsua avukseen numerotarkastajan.
Osakunnan kokous voi päätöksellään määrätä osakunnassa suoritettavaksi tilintarkastuslain
mukaisen tilintarkastuksen.

72 §

Vastuuvapaudesta päättäminen on esitettävä käsiteltäväksi viimeistään huhtikuun
osakunnan kokouksessa. Toimintakertomus, tilinpäätös sekä talouden ja hallinnon
tarkastajien kertomus on asetettava nähtäväksi osakunnan ilmoitustaululle viimeistään 7
päivää ennen sitä osakunnan kokousta, jossa vastuuvapaudesta päätetään.
XIII luku
OSAKUNNAN NIMEN KIRJOITTAMINEN
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73 §

Osakunnan nimen kirjoittaa
toiminnanohjaajan kanssa.

kuraattori

yhdessä

sihteerin,

taloudenhoitajan

tai

Taloudenhoitoa koskevissa asioissa on taloudenhoitajalla tai hallituksen erityistä tehtävää
varten valtuuttamalla henkilöllä kuitenkin oikeus kirjoittaa osakunnan nimi yksin.
XIV luku
OSAKUNNAN JUHLAT JA KUNNIANOSOITUKSET
74 §

Osakunta viettää vuosijuhlaansa lokakuun 10. päivänä, Aleksis Kiven syntymän
vuosipäivänä. Erityisistä syistä vuosijuhla voidaan osakunnan kokouksen päätöksellä
järjestää saman viikon lauantaina Aleksis Kiven päivän kanssa
Kevätlukukauden aikana vietetään Eskon häät -kansanperinnejuhlaa.

75 §

Osakunta voi myöntää pienoislipun sekä kunnia-, ansio- ja harrastusmerkkejä, joista
määrätään tarkemmin nauha- ja merkkiohjesäännössä.
XV luku
KURINPITO

76 §

Jokainen osakunnan nykyinen tai entinen jäsen noudattakoon järjestystä sekä osakunnan
sääntöjä ja ohjesääntöjä, osoittakoon arvokasta ja hyvän tavan mukaista käytöstä,
täyttäköön huolellisesti velvollisuutensa ja sitoumuksensa sekä pitäköön kaikissa
toimissaan ohjeena sitä, mitä osakunnan kunnia sekä hyvä toverihenki vaativat.
Jos jäsen tai entinen jäsen ei täytä 1 momentista ilmeneviä vaatimuksia, käsittelee
osakunnan kurinpitotoimikunta asian kurinpitorikkomuksena.

77 §

Saatuaan tiedon asiasta, joka voi antaa aihetta kurinpidolliseen käsittelyyn, kuraattori tai
hallitus voi kehottaa asianosaista osakunnan jäsentä tai entistä jäsentä antamaan
selvityksen määräajan kuluessa. Jos kuraattori tai hallitus katsoo sen tarpeelliseksi, voi
kuraattori tai hallitus päättää käynnistää kurinpidollisen käsittelyn ja kutsua
kurinpitotoimikunnan koolle asian tutkimista varten.

78 §

Kurinpidollisista syistä isännällä on oikeus kieltää osakunnan jäsentä tai entistä jäsentä
oleskelemasta osakunnan huoneistossa ja osallistumasta osakunnan toimintaan korkeintaan
yhden kuukauden ajaksi ja kuraattorilla korkeintaan kolmen kuukauden ajaksi.
1 momentissa mainittu kielto asetetaan välittömästi nähtäväksi osakunnan ilmoitustaululle.
Kielto on myös annettava kirjallisesti asianosaiselle tiedoksi ja siihen on liitettävä
valitusosoitus. Kielto tulee voimaan välittömästi, kun se on asetettu nähtäväksi osakunnan
ilmoitustaululle.

79 §

78 §:ssä mainittuun kieltoon tyytymättömällä on oikeus saattaa asia osakunnan
kurinpitotoimikunnan tutkittavaksi.
Tyytymättömyydestä on ilmoitettava kurinpitotoimikunnalle tai sen puheenjohtajalle 14
päivän kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon kiellosta.
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80 §

Kurinpitotoimikunnan muodostavat oikeustieteen maisterin tai vastaavan tutkinnon
suorittanut puheenjohtaja sekä neljä osakunnan valitsemaa jäsentä, joista vähintään yhdellä
tulee olla tutkinnonsuoritusoikeus oikeustieteellisessä tiedekunnassa. Jokaisen
kurinpitotoimikunnan jäsenen tulee olla osakunnan jäsen tai entinen jäsen ja vähintään
kolmen heistä tulee olla osakunnan nykyisiä jäseniä.
Kurinpitotoimikunta on päätösvaltainen nelijäsenisenä puheenjohtaja mukaan lukien.
Äänten mennessä tasan voittaa asianosaiselle edullisempi kanta.

81 §

Kurinpitotoimikunnan on varattava asianosaiselle mahdollisuus tulla kuulluksi.
Kurinpitotoimikunnan on pidettävä kokouksestaan pöytäkirjaa sekä annettava asiasta
perusteltu päätös, josta käy ilmi rikkomus ja siitä määrätty kurinpitorangaistus tai
vapauttava päätös.
Päätöstä ja sen perusteluja lukuun ottamatta kurinpitotoimikunnan asiakirjat ja keskustelut
ovat salaisia. Asianosaisella on kuitenkin oikeus saada itseään koskevat asiakirjat.
Asiakirjojen säilytyksestä vastaa kuraattori.

82 §

Havaitessaan, ettei rikkomusta ole tapahtunut, kurinpitotoimikunnan on viipymättä
annettava vapauttava päätös.
Havaitessaan
rikkomuksen
tapahtuneeksi
kurinpitotoimikunta
voi
määrätä
kurinpitorangaistuksen, joita ovat:
1. kirjallinen varoitus,
2. erottaminen virasta tai toimikunnan jäsenyydestä,
3. kielto oleskella osakunnan huoneistossa ja osallistua osakunnan toimintaan enintään
kuuden kuukauden ajaksi,
4. osakunnasta erottaminen sekä
5. entisen jäsenen oikeuksien poistaminen.
Jos kurinpitorangaistukset ovat rikkomuksen lievään laatuun ja sen tapahtuessa
vallinneisiin olosuhteisiin nähden katsottava kohtuuttoman ankariksi, eikä ole pelättävissä
rikkomuksen uusiutumista, kurinpitotoimikunta voi jättää kurinpitorangaistuksen
määräämättä.

83 §

Kurinpitotoimikunnan antama vapauttava päätös, sen määräämä kurinpitorangaistus tai
päätös jättää kurinpitorangaistus määräämättä asetetaan välittömästi nähtäväksi osakunnan
ilmoitustaululle. Päätös on myös annettava kirjallisesti asianosaiselle tiedoksi ja siihen on
liitettävä valitusosoitus.
Kurinpitotoimikunnan määräämä rangaistus tulee voimaan välittömästi, kun se on asetettu
nähtäväksi osakunnan ilmoitustaululle.

84 §

Henkilöllä, joka on saanut 78 §:n tai 82 §:n mukaisen kiellon oleskella osakunnan
huoneistossa ja osallistua osakunnan toimintaan, on kuitenkin oikeus osallistua osakunnan
kokoukseen.

85 §

Kurinpitotoimikunnan päätöksestä tiedon saatuaan päätökseen tyytymättömällä on oikeus
14 päivän kuluessa saattaa asiansa inspehtorin tutkittavaksi. Inspehtori voi pitää
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kurinpitorangaistuksen ennallaan, poistaa sen, lieventää sitä taikka palauttaa asian
kurinpitotoimikuntaan.
Inspehtorin on annettava perusteltu päätös kurinpitotoimikunnan pöytäkirjaan liitettäväksi
14 päivän kuluessa siitä, kun asia on saatettu hänen tutkittavakseen. Päätös asetetaan
välittömästi nähtäväksi osakunnan ilmoitustaululle ja se on myös annettava kirjallisesti
asianosaiselle tiedoksi. Inspehtorin päätös tulee voimaan välittömästi, kun se on asetettu
nähtäväksi osakunnan ilmoitustaululle. Inspehtorin päätöksestä ei voi valittaa.
86 §

Kurinpitotoimikunnan on ilmoitettava päätöksistään hallitukselle, joka ilmoittaa ne
osakunnan kokoukselle pöytäkirjaan merkittäväksi.
XVI luku
OSAKUNNAN YHTEYDET MUIHIN JÄRJESTÖIHIN

87 §

Osakunta voi tehdä ystävyyssopimuksia kotimaisten tai ulkomaisten ylioppilasjärjestöjen
kanssa. Näistä osakunnalle aiheutuvat tehtävät ja velvollisuudet määritellään tehdyissä
sopimuksissa.
Ystävyyssopimusten solmimisesta, muuttamisesta ja irtisanomisesta on päätettävä
kahdessa perättäisessä osakunnan kokouksessa.

88 §

Osakunta voi liittyä yhteisöjäseneksi osakunnan toimintaa lähellä olevaan järjestöön sekä
erota tällaisesta järjestöstä tehtyään siitä päätöksen kahdessa perättäisessä osakunnan
kokouksessa.
XVII luku
ERINÄISIÄ SÄÄNNÖKSIÄ

89 §

Osakunta julkaisee Eteläsuomalainen-lehteä, joka tulee toimittaa osakunnan jäsenille.

90 §

Osakunnan vakinaisia ohjesääntöjä ovat huoneisto-ohjesääntö, nauha- ja merkkiohjesääntö,
talousohjesääntö sekä virkailija- ja toimikuntaohjesääntö Tarvittaessa osakunnan kokous
voi säätää muitakin ohjesääntöjä.
Ohjesääntöjen muutosten on tultava ensin hallituksen käsiteltäväksi. Ohjesääntöjen
muuttamisesta sekä ylimääräisten ohjesääntöjen säätämisestä ja kumoamisesta päätetään
osakunnan kokouksessa yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

91 §

Ehdotus osakunnan sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti hallitukselle ja
ehdotuksen tulee sisältää muutoksen tarkka sanamuoto. Ehdotus, jota on käsiteltävä
kahdessa perättäisessä osakunnan kokouksessa, raukeaa, jollei sitä edellisessä kannata
äänten enemmistö ja jälkimmäisessä kaksi kolmannesta annetuista äänistä.
Sääntöjen muutos on alistettava yliopiston rehtorin vahvistettavaksi.

92 §

Helsingin yliopiston rehtori on vahvistanut nämä säännöt 24. päivänä syyskuuta 2015 ja ne
tulevat voimaan lokakuun 10. päivänä 2015.

