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Yhdistyksen ylimääräinen kokous 
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Paikka: Tampereen yliopisto, Päätalo RH C1 

 

Läsnäolijat: 

Aino Haaranen 

Aino Laukkanen 

Iina Tunkkari 

Anni Siirola 

Senni Martikainen 

 

Pöytäkirjan liitteessä 1 on valokuva osallistujilta kerätystä nimilistasta.  

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Kokous avattiin ajassa 11.06. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Aino Haaranen, sihteeriksi Iina Tunkkari, 

pöytäkirjan tarkastajiksi ja tarvittaessa ääntenlaskijoiksi Aino Laukkanen ja Anni Siirola.  

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

5. Sääntömuutosesityksen hyväksyminen 

- 3 § Tarkoitus 

Yhdistyksen tarkoituksena on 1) toimia Tampereen yliopistossa kunnallistieteitä, 

erityisesti kunta- ja aluejohtamista, julkista talousjohtamista ja julkisoikeutta opiskelevien 

edunvalvonta-, palvelu- ja yhteistyöjärjestönä; Muutos: ”toimia Tampereen yliopistossa 

kunnallistieteitä opiskelevien ja alasta kiinnostuneiden edunvalvonta-, palvelu- ja 

yhteistyöjärjestönä.”  

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 



- 4 § Toimintamuodot  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys 6) voi järjestää johtamiskorkeakouluun pyrkiville 

valmennuskursseja, joista saatavat varat on käytettävä yhdistyksen toiminnan 

tukemiseen.  

Muutos: poistetaan kohta 6) kokonaan, sillä kunta- ja aluejohtamisen opintosuuntaan ei 

enää haeta suoraan. Kohta 6) sisältyy myös kohtaan 7). Tällöin poistuu päällekkäistä 

tietoa. Kohdasta 7) tulee kohta 6), jonka jälkeen kohdat numeroidaan juoksevasti.  

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

- 5 § Varsinaiset jäsenet  

"Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä ja varsinaisena jäsenenä yhdistykseen 

kuulua Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa ylempää tai alempaa 

korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija."   

Muutos: Ilmaus "Tampereen yliopiston johtamiskorkeakoulussa ylempää tai alempaa 

korkeakoulututkintoa suorittava opiskelija" korvataan ilmauksella "Tampereen 

yliopistossa ylempää tai alempaa korkeakoulututkintoa suorittava, kunta-alasta 

kiinnostunut opiskelija."  

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

- 15 § Yhdistyksen kokoukset ja kokouskutsu  

Lisätään kohtaan mahdollisuus osallistua kokoukseen myös etänä sähköisellä laitteella, 

video- tai ääniyhteydellä.   

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

- 17 § Kevätkokous 

Muutos: “Helmi-maaliskuussa” muutetaan muotoon “tammi-huhtikuussa”.    

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

- 18 § Syyskokous  

Muutos: “Loka-marraskuussa” muutetaan muotoon “loka-joulukuussa”.   

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

  

- 29 § Hallitus 

Hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 2–16 muuta varsinaista jäsentä sekä 0–6 



varajäsentä, varajäsenten määrä ei saa kuitenkaan ylittää hallituksen varsinaisten 

jäsenten määrää.   

Muutos: Hallituksen muodostaa puheenjohtaja ja 2-7 muuta varsinaista jäsentä sekä 0-2 

varajäsentä. Lisäksi muutetaan kohta “Hallituksen jäsenistä käytetään yhdistyksen 

toiminnassa nimitystä ministeri.” muotoon ”Hallituksen jäsenistä voidaan yhdistyksen 

toiminnassa käyttää nimitystä ministeri.”  

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti. 

 

6. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

7. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 11.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tampereella 26.4.2018 

 

 

 

 

 

 

 

             

Aino Haaranen       Iina Tunkkari 

Kokouksen puheenjohtaja     Sihteeri 

 

 

 

 

 

 

             

Aino Laukkanen       Anni Siirola 

Pöytäkirjan tarkastaja      Pöytäkirjan tarkastaja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Liite 1. kokouksen osallistujat 

 

 


