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Näin perustat kerhon 
 

 Kokoa yhteen vähintään viisi Metropolian opiskelijaa sinä mukaan lukien 
 Ota yhteyttä METKAan ja sovi perustamiskokouksen ajankohta 
 Mainosta perustamiskokousta ja myös METKA mainostaa sitä 
 Perustamiskokouksessa: 

o Tehkää kokouksesta pöytäkirja joka toimii samalla perustamiskirjana 
 Vähintään viiden kerhon jäsenen on allekirjoitettava se 

o Hyväksykää säännöt, toimintasuunnitelma ja talousarvio 
o Valitkaa vastuuhenkilö(t) 

 Toimita kaikki edellä mainitut dokumentit METKAan 
 METKAn hallitus päättää hyväksytäänkö kerho opiskelijakunnan kerhoksi 
 Hyväksymisen jälkeen 

o Kerho voi tulostaa, kopioida sekä käyttää puhelinta METKAn toimistolla 
o METKA tiedottaa kerhosta viestintäkanaviensa (mm. nettisivut, 

Facebook, Newsletter) kautta 
o METKA voi varata kerholle tapaamisia varten Metropolian tiloja 
o METKA voi tukea kerhoja taloudellisesti 

 
Huom! Kerhon tulee olla avoin kaikille Metropolian opiskelijoille. 
 
 
Kerhon taloudesta 

 Kerho voi periä jäseniltään kohtuullista jäsenmaksua toiminnasta aiheutuvien 
kulujen kattamiseen. Järjestämistään tapahtumista kerho voi periä 
osallistumismaksua tapahtuman kulujen kattamiseen. Jäsen- ja 
osallistumismaksun perusteiden on käytävä ilmi kerhon säännöistä. 

 Kerhoavustushakemukset hyväksytään kerhon kokouksessa ja toimitetaan 
METKAlle helmi- ja syyskuun loppuun mennessä puolivuosittain. METKAn 
hallitus päättää kerhoavustuksista. Avustusta voidaan myöntää kerhon 
kohtuulliseksi katsottaviin toimintakustannuksiin sekä ulkopuolisen 
ohjaajan kohtuulliseen palkkioon. Mikäli määrärahoja jää käyttämättä, 
avustuksia voidaan myöntää myös näiden hakuaikojen ulkopuolella esimerkiksi 
uusille kerhoille. 

 Avustuksena myönnetty summa maksetaan pääsääntöisesti kuitteja vastaan. 
Erikseen sovittaessa avustus tai sen osa voidaan toimittaa vastuuhenkilölle, 
joka toimittaa myöhemmin kuitit METKAlle. Mikäli kuitteja ei toimiteta, 
METKA perii avustuksen takaisin. 

 
LIITTEET 

1. Kerhotoiminnan ohjesääntö 
2. Malli: Perustamiskirja 
3. Malli: Säännöt 
4. Malli: Toimintasuunnitelma ja -talousarvio 
5. Kerhoavustushakemuspohja 
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Liite 1 
 
 
 
 
Kerhotoiminnan ohjesääntö 
 
1§ Yleistä 
Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta (myöhemmin 
Opiskelijakunta) voi hallituksen päätöksellä rahallisesti tai muulla tavalla 
tukea Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoiden järjestämää 
kerhotoimintaa. Kerhotoimintaa järjestävät tahot, joille rahallista avustusta 
on myönnetty, ovat velvollisia noudattamaan tämän kerhotoiminnan 
ohjesäännön sisältämiä säännöksiä. 
 
2§ Kerhojen taloudellinen tukeminen 
Opiskelijakunta voi myöntää taloudellista tukea kerhoille, joiden toiminta on 
avointa kaikille Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijoille. Avustukset 
myönnetään Opiskelijakunnan talousarvioon asetetuista määrärahoista. 
Taloudellista tukea myönnetään kerhon varsinaiseen toimintaan tai siihen 
liittyviin tarkoituksiin. Tapahtumien järjestämiseen haettavien avustusten 
myöntämisehtona on järjestävän tahon omavastuuosuus. 
Avustusta kerhotoimintaan voi hakea puolivuosittain helmikuun ja syyskuun 
loppuun mennessä. Mikäli määrärahoja jää käyttämättä, avustuksia voidaan 
myöntää myös näiden hakuaikojen ulkopuolella. Avustusta voidaan myöntää 
kohtuulliseksi katsottaviin kustannuksiin sekä ulkopuolisen vetäjän 
kohtuulliseen palkkioon. Avustussumma annetaan kuittia vastaan tai 
vaihtoehtoisesti voidaan antaa kerhon vastuuhenkilölle, joka toimittaa 
hankinnoista kuitin opiskelijakunnalle. Avustus peritään takaisin, mikäli 
opiskelijakunnalle ei toimiteta kuittia hankinnoista. 
Päätös avustuksen myöntämisestä tehdään kerhon toimintasuunnitelman, 
talousarvion sekä sääntöjen perusteella. Päätöksen tekemisessä huomioidaan 
seuraavat seikat: 
 
1. Toimintasuunnitelman ja talousarvion tarkkuus 
2. Toiminnan jatkuvuus 
3. Toiminnan soveltuvuus kaikille ammattikorkeakoulun opiskelijoille 
4. Opiskelijoiden yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin edistäminen 
 
Myönnetty avustus voidaan periä takaisin, mikäli sitä ei käytetä asianmukaisiin 
tarkoituksiin. 
 
3§ Kerhon perustaminen ja kerhoille kuuluvat palvelut 
Kerhon voi perustaa vähintään viisi (5) Metropolia Ammattikorkeakoulun 
opiskelijaa, joista yksi toimii vastuuhenkilönä. Kerhon perustamiseksi pidetään 
perustamiskokous. Perustamiskokouksesta on ilmoitettava opiskelijakunnalle, 
joka tiedottaa siitä viestintäkanavissaan. Perustamiskokouksesta tehdään 
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pöytäkirja, joka toimii samalla kerhon perustamiskirjana sekä hyväksytään 
kerhon säännöt ja toimintasuunnitelma vuodeksi eteenpäin. 
Perustamiskokouksen pöytäkirja, kerhon säännöt sekä toimintasuunnitelma 
toimitetaan Opiskelijakunnan toimistolle, jonka jälkeen Opiskelijakunnan 
hallitus päättää yhteistyöstä kerhon kanssa ja sen hyväksymisestä 
Opiskelijakunnan kerhoksi. Mikäli kerho hyväksytään Opiskelijakunnan 
kerhoksi, se on oikeutettu käyttämään Opiskelijakunnan kerhoille kuuluvia 
palveluja. 
Opiskelijakunnan kerholle kuuluvat palvelut: 
 
1. tulostus, kopiointi sekä puhelimen ja tietokoneen käyttö Opiskelijakunnan 
toimistolla 
2. tiedotus Opiskelijakunnan www-sivuilla 
3. tilanvarauksien tekeminen Opiskelijakunnan avustuksella 
4. tuki taloudenhoitoon 
 
Kerhotoiminnassa tulee ensisijaisesti hyödyntää Metropolia 
Ammattikorkeakoulun tiloja tai muita kerholle maksuttomia tiloja. 
 
4§ Opiskelijakunnan kerhon jäsenmaksut ja tapahtumista perittävät 
osallistumismaksut 
Opiskelijakunnan kerho voi periä jäseniltään kohtuullista jäsenmaksua kerhon 
varsinaisesta toiminnasta aiheutuvien kulujen kattamiseen. Järjestämistään 
tapahtumista kerho voi periä osallistumismaksua tapahtuman kulujen 
kattamiseen. Jäsen- ja osallistumismaksun perusteiden on käytävä ilmi kerhon 
säännöistä. Osallistumismaksua voi käyttää palkkionmaksuun, mikäli se on 
tarkoituksenmukaista ja siitä on sovittu kaikkien kerhon jäsenten kanssa. 
 
5§ Kerhotoiminnan seuranta 
Opiskelijakunnan hallitus valvoo kerhojen hallintoa sekä toimintaa nimeämällä 
jonkun Opiskelijakunnan hallituksen jäsenistä tai toimihenkilöistä niiden 
yhteyshenkilöksi. Kerhon on toimitettava kuvaus toteutuneesta toiminnasta 
sekä selvitys myönnetyn avustuksen käytöstä kevätlukukauden osalta elokuun 
loppuun ja syyslukukauden osalta tammikuun loppuun mennessä. 
 
6§ Kerhotoiminnan päättäminen 
Kerhon toiminnan lakatessa mahdolliset Opiskelijakunnan kerholle myöntämät 
käyttämättä jääneet varat sekä Opiskelijakunnan avustuksilla hankittu 
omaisuus siirtyvät Opiskelijakunnalle. Toiminnan katsotaan päättyneen, mikäli 
kerholla ei ole ollut toimintaa viimeiseen vuoteen tai toiminnalle ei löydetä 
vastuuhenkilöä. 
 
7§ Valitusoikeus 
Hallituksen päätöksistä voi valittaa opiskelijakunnan edustajistolle. 
Riitatilanteet tulee toimittaa kirjallisesti hallituksen ja edustajiston 
puheenjohtajan tietoon neljäntoista (14) vuorokauden kuluessa päätöksestä, 
johon ei ole tyytyväinen. Opiskelijakunnan valitusoikeudesta on määritelty 
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opiskelijakunnan säännöissä. Jos kyseessä on rikosoikeudellinen tapaus, siirtyy 
ratkaisu suomalaisen oikeusjärjestelmän piiriin. 
 
8§ Lisäykset ja muutokset 
Lisäyksistä ja muutoksista tähän ohjesääntöön päättää opiskelijakunnan 
edustajisto yksinkertaisella enemmistöllä annetuista äänistä. 
 
9§ Voimaantulo 
Tämä ohjesääntö on hyväksytty opiskelijakunnan edustajistossa 20.10.2011 ja 
astuu voimaan välittömästi. Tämä ohjesääntö kumoaa aiemmin päivätyn 
kerhotoiminnan ohjesäännön. 
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Liite 2 
Malli: Perustamiskirja 
 
 
METKAn leijakerho 
Perustamiskirja 
 
Aika: 2.5.2013 
Paikka: Leppävaaran Megora 
Läsnä: Oikea Opiskelija, Aina Opiskelija, Iki Opiskelija, Uus Opiskelija ja Taas 
Opiskelija 
 

1. Kokouksen avaaminen 
Kokouksen koollekutsuja Oikea Opiskelija avasi kokouksen klo 17.29. 
Päätettiin, että hän toimii kokouksen puheenjohtajana. Päätettiin, että Aina 
Opiskelija toimii kokouksen sihteerinä. 

2. Kerhon perustaminen 
Päätettiin perustaa leijakerho, joka on avoin kaikille Metropolian 
opiskelijoille. 

3. Kerhon nimen valitseminen 
Päätettiin, että kerhon nimeksi tulee MetkuLeija. 

4. Kerhon sääntöjen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kerhon säännöt (liite x). 

5. Kerhon toimintasuunnitelman ja talousarvion hyväksyminen 
Hyväksyttiin toimintasuunnitelma ja talousarvio syksylle 2013 (liite y). 

6. Kerhon vastuuhenkilön nimeäminen 
Vastuuhenkilöksi halusivat Iki Opiskelija ja Uus Opiskelija. Äänestettiin 
vastuuhenkilöstä. Uus Opiskelija voitti äänin 3-2 ja tuli valituksi 
vastuuhenkilöksi. 

7. Seuraavan kokouksen ajankohdasta sopiminen 
Koska METKAn ensi vuoden kerhoavustuksia täytyy anoa helmikuun 2014 
loppuun mennessä, päätettiin pitää seuraava kokous 3. helmikuuta 2014 
samassa paikassa. 

8. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.29. 

 
Oikea Opiskelija  Aina Opiskelija  Iki Opiskelija 
 
Oikea Opiskelija  Aina Opiskelija  Iki Opiskelija 
Puheenjohtaja  sihteeri 
 
Uus Opiskelija  Taas Opiskelija 
Uus Opiskelija  Taas Opiskelija
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Liite 3 
Malli: Säännöt 
 
 
 
MetkuLeija-kerhon säännöt 

1. Kerho ja sen kokoukset ovat avoimia kaikille Metropolian opiskelijoille. 
2. Kerhon tarkoitus on leijaharrastuksen levittäminen Metropoliassa. 
3. Kerhon kokoukset pidetään aina alkuvuodesta ennen helmikuun puoliväliä, jotta 

toimintaa voidaan suunnitella, ja METKAn avustushakemus ehditään tehdä 
ajallaan. Kokouksia voidaan pitää myös muulloin, jos vastuuhenkilö katsoo sen 
tarpeelliseksi. 

4. Leijan lennätys -illoissa osallistujilta peritään 1 euron osallistumismaksu kulujen 
kattamiseksi. 

5. Myös muista kerhon tapahtumista (lukuun ottamatta kerhon kokouksia) voidaan 
periä osallistumismaksu kulujen kattamiseksi. Näiden kulujen on käytävä ilmi 
talousarviosta. 

6. Jokaisessa kokouksessa MetkuLeijalle valitaan vähintään yksi vastuuhenkilö, 
joka toimii tehtävässään seuraavaan kokoukseen asti. 

7. Vastuuhenkilö vastaa avustushakemuksen tekemisestä METKAlle, 
toimintasuunnitelma- ja talousarvioluonnosten valmistelemisesta sekä 
seuraavan kokouksen koollekutsumisesta. 
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Liite 4 
Malli: Toimintasuunnitelma ja talousarvio 
 
 
 
MetkuLeija-kerhon toimintasuunnitelma syksylle 2013 
 
MetkuLeija kokoontuu jokaisen kuukauden toinen torstai lukukausien aikana 
lennättämään leijoja. 
 
Syksyn 2013 aikana tapaamisia on yhteensä neljä. Ensimmäinen tapaaminen on 
12.9. 
 
Leijoja lennätetään Leppävaaran Leija-areenalla, jonka sisäänpääsy maksaa 1 
euron opiskelijoilta. 
 
Kerho hankkii yhteiskäyttöön ilmastointiteippiä leijojen korjaamiseksi. 
 
Jokaisessa tapaamisessa ostetaan kerholaisille yhteinen kannu hanavettä 
virvokkeeksi. 
 
 
 
 
MetkuLeija-kerhon talousarvio syksylle 2013 
 
Kulut: 

 Pääsymaksut Leija-Areenalle 10 x 1 € x 4 = 40 € 
 Ilmastointiteippiä leijojen korjaamiseen 4 x 2,5 € = 10 € 
 Vesi 4 x 1,5 € = 6 € 

Yht. 56 € 
 
Tulot: 

 Osallistujien maksut 10 x 1 € x 4 = 40 € 
 METKAn avustus 16 € 

Yht. 56 € 
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Liite 5 
 
KERHOAVUSTUSHAKEMUS 

 

______________________________________________________________________
[Kerhon nimi]

______________________________________________________________________
[yhteyshenkilön nimi ja puhelinnumero]

hakee Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunnalta (METKA)
harkinnanvaraista kerhoavustusta seuraavaan kohteeseen:

______________________________________________________________________

Avustuksen kohteen aika ja paikka (jos kyseessä on tapahtuma):

______________________________________________________________________

Kuvaus avustuksen kohteesta:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Kuvaus avustuskohteeseen liittyvästä taloudesta:
(Esimerkiksi saatavat osallistumismaksut.)

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Toive viimeisestä maksupäivästä:

______________________________________________________________________

Tilitiedot:

______________________________________________________________________

Mahdollisia muita lisätietoja:

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 


