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1 § YLEISTÄ
Haaga-Helian opiskelijakunta Helgan alaisten kerhojen toiminnassa noudatetaan tätä ohjesääntöä. Muilta
kuin tässä ohjesäännössä mainituilta osin noudatetaan opiskelijakuntaan sovellettavia lakeja sekä
opiskelijakunnan sääntöjä.

2 § KERHO
Tässä ohjesäännössä kerholla tarkoitetaan opiskelijakunta Helgan alaista ryhmää tai yhdistystä, joka
käyttää toiminnassaan Helgan nimeä ja jonka tavoitteena on järjestää opiskelijakunta Helgan jäsenille
vapaa-ajan toimintaa. Kerholla on oltava yhteyshenkilö ja kerhon on huolehdittava, että opiskelijakunta
Helgan hallituksella on ajankohtainen tieto kerhon yhteyshenkilöstä.
Opiskelijakunnan nimenkirjoittajat on määritelty opiskelijakunnan säännöissä. Muilla ei ole oikeutta
allekirjoittaa opiskelijakunnan nimissä päteviä sopimuksia tai sitoumuksia. Muiden kuin opiskelijakunnan
nimenkirjoittajien allekirjoittamat sopimukset ovat allekirjoittaneiden henkilökohtaisia sopimuksia
sopimustahon kanssa.

3 § KERHOTOIMINNAN ALOITTAMINEN JA PÄÄTTYMINEN
Kerhon yhteyshenkilön on sovittava opiskelijakunta Helgan alaisen kerhotoiminnan aloittamisesta
opiskelijakunnan hallituksen edustajan kanssa kirjallisesti.
Kerhon yhteyshenkilön on ilmoitettava opiskelijakunta Helgan hallituksen edustajalle kerhotoiminnan
päättymisestä sähköpostilla tai muuten luotettavasti todennettavalla tavalla. Mikäli opiskelijakunnan
hallitus katsoo kerhon olleen epäaktiivinen huomattavan pitkän aikaa, voi hallitus todeta kerhotoiminnan
päättyneeksi ja ilmoittaa siitä kerhon yhteyshenkilölle.

4 § KERHON TOIMINTA
Opiskelijakunta Helgan alainen kerho päättää itse toiminnastaan ja sen organisoinnista. Kerhon toiminnan
on oltava opiskelijakunta Helgan tarkoitusten ja tavoitteiden mukaisia.
Kaikilta kerhon jäseniltä edellytetään Helgan jäsenyys. Kerhon jäseniltä ei voida periä erillistä kerhon
jäsen- tai liittymismaksua. Mikäli kerhon toimintaan liittyy maksullisia aktiviteetteja, voidaan jäseniltä periä
kyseisestä aktiviteetista osallistumismaksu, joka ei voi suuruudeltaan ylittää osallistumisen kokonaiskuluja.
Opiskelijakunta Helga ei ole taloudellisesti eikä juridisesti vastuussa kerhojen tekemistä sopimuksista tai
muista sitoumuksista. Tämänkaltaisista sitoumuksista vastaavat niiden allekirjoittajat henkilökohtaisesti,
elleivät kerholaiset ole keskenään muuta sopineet.

5 § KERHON SAAMA TUKI
Opiskelijakunta Helga tukee alaisuudessaan toimivaa kerhoa opiskelijakunnan hallituksen määrittelemien
mahdollisuuksien mukaan. Opiskelijakunta Helgan hallitus auttaa kerhoa tiedottamalla kerhon toiminnasta
jäseniään sekä varaamalla kerholle tiloja pyydettäessä. Lähtökohtaisesti opiskelijakunta Helga ei anna
alaisuudessaan toimiville kerhoille rahallista tukea. Erityisen perustellusta syystä kerho voi anoa
opiskelijakunta Helgalta rahallista avustusta. Päätöksen avustuksesta tekee edustajisto.

6 § KERHOTOIMIKUNTA
Kerhojen yhteyshenkilöt muodostavat yhdessä Helgan kerhotoiminnasta vastaavan hallituksen jäsenen
kanssa kerhotoimikunnan, joka kokoontuu vähintään kerran lukukaudessa. Kerhotoimikunnan tarkoitus on
kehittää Helgan kerhotoimintaa, sekä tarjota sen jäsenille vertaistukea.
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