
OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN SÄÄNNÖT 

PANSION KOULU 

 

OPPILASKUNNAN NIMI: Pansion koulun oppilaskunnan hallitus 

 

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALINTA JA TOIMIKAUSI: Uusi 

oppilaskunta valitaan syyskuun ensimmäiseen viikkoon mennessä luokka- tai 

koulukohtaisella äänestyksellä. Kaikilla oppilailla on oltava mahdollisuus vaikuttaa 

edustajien valintaan. Hallituksen toimintakausi on yksi lukuvuosi.  

 

OPPILASKUNNAN HALLITUKSESTA EROAMINEN  

Mikäli oppilas vaihtaa koulua kesken toimikauden, päättyy hänen toimintansa 

oppilaskunnan hallituksessa.  

Muussa tapauksessa hallituksesta voi erota kirjallisella ilmoituksella, joka toimitetaan 

omalle luokanopettajalle sekä oppilaskuntatoimintaa koordinoivalle opettajalle.  

 

HALLITUKSEN KOKOONPANO 

Oppilaskunnan hallitukseen valitaan 10-13 oppilasjäsentä, joista ainakin yhden on oltava 

luokka-asteilta 1-2. 

Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin. Puheenjohtajan tehtävä on 

kutsua kokous koolle, johtaa kokouksia yhdessä oppilaskuntatoimintaa koordinoivien 

opettajien kanssa sekä edustaa oppilaskunnan hallitusta esimerkiksi 

opettajankokouksissa.  

Oppilaskunnan hallituksen sihteeri huolehtii kokousten aikana osallistujaluettelosta sekä 

kokousmuistiinpanojen tekemisestä. Sihteeri kirjoittaa kokousmuistiinpanot puhtaaksi 

yhdessä tiedottajan kanssa, ja ne toimitetaan nähtäväksi koulun ilmoitustaululle.  

 

HALLITUKSEN KOKOUKSET JA KOKOONKUTSUMINEN 

Oppilaskunnan hallituksen kokouspäivämäärät sovitaan syksyn ja kevään ensimmäisessä 

kokouksessa. Kokouksia pidetään kerran kuukaudessa aina vaihtelevaan kellonaikaan. 

Kokousten kesto on 60 minuuttia. Tarvittaessa kokouksia pidetään tiheämmin esimerkiksi 

jonkun tapahtuman lähestyessä. 

Kokouspäivämäärän lähestyessä tiedottaja muistuttaa lähestyvästä kokouksesta 

kuulutuksella ja/tai ruokalan ovessa.  

 

OPPILASKUNNAN HALLITUKSEN TEHTÄVÄT:  

Osallistua kokouksiin, joissa pohditaan kouluviihtyvyyden parantamista ja oppilaiden 

vaikutusmahdollisuuksien sekä kuulluksi tulemisen lisäämistä.  

Ottaa kantaa ja antaa palautetta ajankohtaisiin asioihin Pansion koulussa.  



Edustaa Pansion koulua Turun lasten parlamentissa.  

 

OPPILASKUNTATOIMINNAN TAVOITTEET: 
 
Tavoitteena on lisätä vaikuttamisen ja osallisuuden kokemuksia, ja saada oppilaiden ääni 
(mielipiteet, toiveet) kuuluviin koulutyössä käyttäen kanavana oppilaskunnan hallitusta. 
Kokouksissa oli tavoitteena harjoitella rakentavien kannanottojen ilmaisua ja esittämistä, 
keskustelutaitoja, päätöksentekoa ja ratkaisujen toteuttamiskelpoisuuden arvioimista.  
 
Tavoitteena on tehdä oppilaskunnan hallituksen työtä näkyvämmäksi ja lisätä tätä kautta 
kaikkien koulun oppilaiden osallisuutta. Tavoitteena on järjestää yhteisiä tilaisuuksia ja 
äänestyksiä.  
 
 
OPPILASKUNTATYÖTÄ KOORDINOIVAN OPETTAJAN TEHTÄVÄT: 
 
Oppilaskuntatyötä koordinoivan opettajan tehtävät: 

- Järjestää syksyn vaalitilaisuus 
- Kutsua kokoukset koolle tai huolehtia siitä, että puheenjohtaja tekee sen 
- Olla paikalla kokouksissa, ja ohjata siellä puheenjohtajaa, sihteeriä, tiedottajaa ja 

koko oppilaskunnan hallitusta 
- Ohjata ja opastaa tiedottajaa huolehtimaan, että kokousmuistio tulee tehdyksi ja 

tulostetuksi 
- Tiedottaa oppilaskunta-asioista koulun muuta henkilökuntaa 
- Koordinoida Turun Lasten parlamentin suurkokoukseen osallistumista 

 

 

 


