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Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnan 
teekkarikokousohjesääntö 
Hyväksytty Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan edustajiston kokouksessa 11.12.2019. 
Voimassa 11.12.2019 alkaen. 
 
I Luku Yleistä 

1 § Soveltamisala  
 Tässä ohjesäännössä säädetään Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan 

teekkarikulttuurista päättävästä elimestä, Teekkarikokouksesta. Sen lisäksi, 
mitä Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan säännöissä säädetään, noudatetaan 
Teekkarikokouksessa tätä ohjesääntöä sekä yleistä kokouskäytäntöä. 

  
2 § Käyttökielet 

Teekkarikokouksessa käytetään ylioppilaskunnan virallisia kieliä. Kaikki kirjalliset 
materiaalit on oltava suomeksi, englanniksi ja ruotsiksi. 

 
3 § Teekkarikokouksen tarkoitus ja tehtävät 

Teekkarikokouksella on Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan (myöh. AYY) 
edustajiston myöntämä mandaatti päättää teekkaritoimintaan ja -kulttuuriin 
liittyvistä kysymyksistä, ja muista teekkaritoimintaan liittyvistä suurista linjoista. 
Tällaisia linjoja voi olla esimerkiksi teekkariedunvalvontaa ja teekkarikulttuuria 
koskevat kannanotot, tai lakinkäyttöoikeus.  
 

II Luku Jäsenet 

 
4 § Teekkarikokouksen jäsenet  

Teekkarikokouksen jäseniksi lasketaan seuraavat AYY:n piirissä toimivat, uusia 
tekniikan alan opiskelijoita vastaanottavat yhdistykset: Aalto-yliopiston 
Arkkitehtikilta ry, Informaatioverkostojen kilta Athene ry,  Automaatio- ja 
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systeemitekniikan kilta ry, Fyysikkokilta ry, Inkubio ry, Kemistikilta ry, 
Koneinsinöörikilta ry, Maanmittarikilta ry, Tuotantotalouden Kilta Prodeko ry, 
Prosessiteekkarit ry, Puunjalostajakilta ry, Rakennusinsinöörikilta ry, Aalto-
yliopiston Sähköinsinöörikilta ry, Teknologföreningen, Tietokilta ry ja 
Vuorimieskilta ry. 

     
5 § Jäsenyyden myöntäminen  

AYY:n piirissä toimiva yhdistys voi pyytää Teekkarikokouksen jäsenyyttä 
kirjallisella hakemuksella Teekkarikokouksen puheenjohtajalle, jolloin pyyntö ja 
hakemus on käsiteltävä seuraavassa kokouksessa. Jäsenyys voidaan myöntää 
kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä.  

 
6 § Jäsenyyden päättyminen 

AYY:n piirissä toimiva yhdistys voi pyytää eroa Teekkarikokouksesta kirjallisella 
ilmoituksella Teekkarikokouksen puheenjohtajalle, jolloin pyyntö on käsiteltävä 
seuraavassa kokouksessa.  
 
Teekkarikokous voi erottaa jäsenen, mikäli yhdistys ei enää vastaanota uusia 
tekniikan alan opiskelijoita, tai erottamiselle katsotaan olevan painava syy. 
Jäsen voidaan erottaa kahden kolmasosan (2/3) äänienemmistöllä.  
 

7 § Jäsenten edustus 
Jokainen jäseneksi laskettava yhdistys on oikeutettu kahteen edustuspaikkaan 
Teekkarikokouksessa. Jokaisen jäsenen tulee nimetä joukostaan edustajat ja 
näille varaedustajat kokouksen ajaksi. 
Jäsenen tulee nimetä edustajat Teekkarikokoukselle ja saattaa edustajien nimi 
Teekkarikokouksen puheenjohtajan tietoisuuteen viimeistään kaksi (2) päivää 
ennen kokousta. 
 
Edustajan valintatapa on kunkin jäsenen itse määriteltävissä. Edustajan tulee 
olla edustamansa yhdistyksen jäsen ja ylioppilaskunnan jäsen. 
 

8 § Muut edustajat 
Teekkarijaostolla, AYY:n hallituksen jäsenillä, AYY:n edustajiston 
puheenjohtajalla, AYY:n toiminnanjohtajalla ja  Pyöreän tornin killan  
raadilla on Teekkarikokouksen kokouksissa puhe- ja läsnäolo-oikeus. 
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III Luku Kokoontuminen 

 
9 § Koolle kutsuminen 

Teekkarikokous kokoontuu tarvittaessa. Teekkarikokouksen tulee kokoontua jos 
AYY:n hallitus tai vähintään yksi kolmasosa (1/3) Teekkarikokouksen jäsenistä 
sitä pyytää. 

 
Teekkarikokouksen tulee kokoontua neljän viikon kuluessa siitä, kun 
kokouspyyntö on saapunut Teekkarikokouksen puheenjohtajan tietoon. 

 
10 §  Kokouskutsu ja esityslista 

Jäsenille on lähetettävä kokouskutsu sähköpostitse viimeistään neljätoista (14) 
päivää ennen kokousta. Kokouskutsun kanssa tulee lähettää alustava 
esityslista ja liitemateriaalit. Kokouskutsu tulee lähettää suomen-, ruotsin- sekä 
englanninkielisenä.  
 
Jäsenet voivat ehdottaa asioita lisättäväksi esityslistalle. Esityslistalle 
ehdotettavasta asiasta tulee toimittaa Teekkarikokouksen 
puheenjohtajalle valmiiksi muotoiltu kirjallinen esitys viimeistään yhdeksän (9) 
päivää ennen kokousta. Puheenjohtaja laatii ehdotusten pohjalta esityslistan 
ja toimittaa sen jäsenille viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. 
 

11 §  Kokouksen puheenjohtajuus 
Teekkarikokousta puheenjohtaa AYY:n hallituksen valitsema äänivallaton 
henkilö. AYY:n hallitus nimeää puheenjohtajan ja tälle varapuheenjohtajan 
aina hallituskauden ajaksi.  

 
12 §  Kokouksen toimikausi 

Teekkarikokouksen toimikausi on aina yksi kokous. Jäsenten tulee nimetä 
jokaiselle kokoukselle edustajat. 

 
13  §  Päätösvaltaisuus 

Teekkarikokous on päätösvaltainen, kun kokouksessa on läsnä vähintään 2/3 
jäsenten edustajista tai varaedustajista. 
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IV Luku Kokoukset  

 
14 § Puhe- ja äänivalta kokouksessa 

Jokaisella jäsenen edustajalla on läsnäolo-, puhe- ja äänioikeus 
Teekkarikokouksessa. Lisäksi kaikilla AYY:n jäsenillä on kokouksissa läsnäolo-
oikeus. Teekkarikokouksen puheenjohtaja voi myöntää läsnäolo- ja 
puheoikeuden pyynnöstä sellaiselle henkilölle, jolla läsnäolo- ja puheoikeutta ei 
muuten ole. 
 

15 § Asioiden käsitteleminen ja päätökset 
Teekkarikokous ratkaisee asiat yksinkertaisella enemmistöllä annetuista 
äänistä, ellei toisin ole tässä ohjesäännössä määritelty. Tämän jälkeen AYY:n 
hallitus hyväksyy päätökset, jolloin ne astuvat voimaan. AYY:n hallitus voi 
kumota päätöksen, jos sen katsotaan olevan ristiriidassa ylioppilaskunnan 
toiminnan ja arvojen kanssa.  

 
V Luku Ohjesäännön muuttaminen ja voimaantulo 

 
16 § Ohjesäännön muuttaminen 

Tämän ohjesäännön muuttamisesta voidaan päättää Teekkarikokouksessa 
vähintään kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä läsnä olevien jäsenten 
edustajien äänistä. Muutos astuu voimaan, kun AYY:n edustajisto on sen 
hyväksynyt. 

 
17 § Voimaantulo 

Tämä ohjesääntö astuu voimaan AYY:n edustajiston vahvistettua sen. 
Edustajisto on hyväksynyt tämän ohjesäännön kokouksessaan 10/2019 
11.12.2019.  
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