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Iltakoulu ry:n sääntömuutokset
Dokumentti sisältää Iltakoulu ry:n hallituksen 2019 ehdotukset sääntöjen täydentämisestä. Kohtia
on kaksi, joista ensimmäinen koskettaa jäsenten ilmoitusvelvollisuutta jäsenyyden päättymisestä ja
toinen kohta käsittelee yhdistyksen vaalitapajärjestelmää.

Ensimmäinen sääntömuutos
Iltakoulun säännöt kohta 3§ Jäsenet.
”Yhdistyksen jäseniksi ovat kelpoisia kaikki Tampereen yliopiston politiikan tutkimuksen tutkintoopiskelijat ja vaihto-opiskelijat, sekä Johtamiskorkeakoulun kansainvälisten maisteriohjelmien
opiskelijat. Jäsenen on erottava tai hänet erotetaan, kun hän ei enää opiskele politiikan tutkimusta
Tampereen yliopistossa. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy hallitus. Jäseniltä perittävän kertaluontoisen
jäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous. Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.”
Iltakoulun hallitus esittää, että yhdistyksen sääntöä jäsenistä tarkennettaisiin uudella lisäyksellä:
”Iltakoulun jäsenten poistaminen jäsenrekisteristä tapahtuu automaattisesti 7 vuoden jälkeen
jäsenyyden alkamisesta, mikäli jäsen ei ilmoita opintojen jatkumisesta erikseen Iltakoulun
toimikalenterin mukaiselle hallitukselle.”
Perusteena on, että tämä helpottaisi jäsenrekisterin ylläpitoa ja sen päivittämistä.
Lisäksi hallitus esittää, että “johtamiskorkeakoulun kansainvälisten maisteriohjelmien opiskelijat”
korvataan sanoilla “johtamisen ja talouden tiedekunnan kansainvälisten maisteriohjelmien
opiskelijat”, jotta säännöt heijastaisivat uuden yliopiston nykytilaa.

Toinen sääntömuutos
Sääntömuutos tulee täydentämään kohtaa.

8§ Yhdistyksen kokoukset
“Yhdistyksen syyskokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä loka-

marraskuun aikana. Yhdistyksen kevätkokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä maalis-huhtikuussa. Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa
(1/10) yhdistyksen äänivaltaisista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa
varten kirjallisesti vaatii. Yhdistyksen jäsen voi valtuuttaa valtakirjalla toisen yhdistyksen
jäsenen käyttämään äänivaltaa puolestaan yhdistyksen kokouksessa. Yhdistyksen jäsenellä
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voi olla maksimissaan kolme (3) valtakirjaa. Yhdistyksen päätökseksi tulee se mielipide, jota
on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit
arvalla. Muutoin mielipiteeksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.
Yhdistyksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin
päättäessä myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen
avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Jos kokoukseen voidaan osallistua myös
postitse tai tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, tästä on
mainittava kokouskutsussa.
Hallituksen kokouksiin voidaan osallistua hallituksen niin päättäessä myös postitse taikka
tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen
kokousta.”
Sääntömuutoksen taustalla on, että vuoden 2018 syyskokouksessa esitettiin toivomuspontta, jonka
mukaan sääntöihin kirjattaisiin siirtoäänivaalitapa käytettäväksi hallituksen valintaan. Tämä esitys
hyväksyttiin ja vuoden 2019 hallitus esittää vastaehdotuksen, josta äänestetään vuoden 2019
syyskokouksessa.
Siirtoäänivaalitapa on äärimmäisen aikaavievä ja ääntenlaskijoiden kannalta monimutkainen
vaalitapa. Siirtoäänivaalitapaan siirtyminen johtaisi hyvin todennäköisesti siihen, että syyskokousta
ei voitaisi järjestää yhden päivän aikana ääntenlaskun venymisen vuoksi.
Hallitus 2019 esittää vaihtoehdon:
Siirtoäänivaalitapaan verrattavissa oleva Bordan vaalitapa tarjoaisi äänestäjille kuitenkin
mahdollisuuden asettaa ehdokkaat paremmusjärjestykseen, ilman siirtoäänivaalitavan vaatimaa
työlästä äänien siirtämistä. Hallitus esittääkin, että vaalit joissa on useampi kuin kaksi ehdokasta
käytäisiin jatkossa Bordan vaalitapaa käyttäen.
Hallitus esittää, että yhdistyksen sääntöihin kirjattaisiin yhdistyksen kokouksissa käytettävä
vaalitapa seuraavassa muodossa:
1. Äänestys voidaan suorittaa käsiäänestyksellä tai suljetulla lippuvaalilla.
2. Käsiäänestyksessä äänestäminen tapahtuu nostamalla käsi kannatuksen merkiksi. Mikäli
äänestäjällä on käytössään useampi kuin yksi ääni, tulee tästä ilmoittaa ääntenlaskijoille.
3. Suljettu lippuvaali käydään kaikissa henkilövaaleissa sekä silloin, kuin vähintään kolme
yhdistyksen jäsentä ehdottaa sitä.
4. Mikäli ehdokkaita on yhtä monta kuin valittavia, todetaan heidät valituiksi.
5. Mikäli ehdokkaita on kaksi ja valittavia yksi, käydään vaali enemmistövaalitapaa käyttäen.
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Mikäli ehdokkaita on useampi kuin kaksi, käydään vaali Bordan vaalitapaa käyttäen.
Tällöin äänestäjä listaa äänestyslippuun kaikki ehdokkaat mieluisimmasta vähiten
mieluisimpaan. Ensimmäiseksi listattu ehdokas saa x ääntä, x:n ollessa ehdokkaiden
lukumäärä, toiseksi listattu x-1, kolmanneksi listattu x-2 ja niin edelleen. Eniten ääniä saanut
ehdokas voittaa. Mikäli vaalilippuun ei ole merkitty kaikkia ehdokkaita, todetaan ääni
mitättömäksi.

