Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n vaalikokouksen työjärjestys
I Luku
Yleistä
1§ Vaalikokous
Vaalikokous järjestetään 1.10. - 31.12. välisenä aikana kolmiosaisena kokouksena, joista kunkin
osan välillä tulee olla vähintään yksi (1) viikko. Alla on lueteltuna asiakokonaisuudet, jotka on
käsiteltävä kussakin kokouksen osassa.
On huomioitavaa, että osien välillä kannattaa pitää pidempi tauko, sillä hakijoiden
haastattelussa voi kulua odotettua pidempään.
2§ Ensimmäinen osa
Vaalikokouksen ensimmäisessä osassa valitaan yleisen kokouksen puheenjohtaja ja hallituksen
puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtajan valinnan jälkeen kokoaa tämä alustavan
hallitusesityksen, joka tulee olla ilmoitettuna killalle kolme (3) päivää ennen vaalikokouksen
toista osaa.
Yleisen kokouksen ja hallituksen puheenjohtajan valinta on henkilövaali ja se suoritetaan aina
suljettuna lippuäänestyksenä.
3§ Toinen osa
Vaalikokouksen toisessa osassa valitaan killan muu hallitus. Hallituksen puheenjohtaja tekee
hallituksen kokoonpanosta yleiselle kiltakokoukselle esityksen, jonka hyväksymisestä
päätetään.
Jos yleinen kokous ei hyväksy hallitusesitystä kokouksen toisessa osassa, on hallituksen
puheenjohtajalla oikeus tehdä yleiselle kokoukselle uusi esitys. Jos uutta esitystä ei
edelleenkään hyväksytä, suoritetaan uusi hallituksen puheenjohtajan vaali ja hänen tulee antaa
esityksensä hallituksen jäseniksi.
Uusi vaali tarkoittaa vaalikokouksen keskeyttämistä ja uuden kokouksen kutsumista koolle.
Uuden kokouksen koollekutsumisessa noudatetaan killan virallisia sääntöjä. Vaalimenettelyä
jatketaan, kunnes yleinen kokous hyväksyy puheenjohtajan tekemän esityksen.

4§ Kolmas osa
Vaalikokouksen kolmannessa osassa valitaan killan toimihenkilöt, toimikuntien puheenjohtajat ja
toiminnantarkastajat. Hallitus tekee näistä yleiselle kiltakokoukselle esityksen, jonka
hyväksymisestä päätetään.
Jos yleinen kokous ei hyväksy toimihenkilöesitystä, on hallituksella oikeus tehdä yleiselle
kokoukselle uusi esitys. Jos uutta esitystä ei edelleenkään hyväksytä, suljetaan kokouskohta ja
toimihenkilöiden valinta käsitellään seuraavassa yleisessä kiltakokouksessa. Vaalimenettelyä
jatketaan, kunnes yleinen kokous hyväksyy hallituksen tekemän esityksen.

II Luku
Hallitukseen ja toimihenkilöksi hakeminen
5§ Kähmyt
Kähmyt tarkoittaa hakua killan toimijaksi. Ajanjaksoa, jolloin haetaan killan toimijaksi kutsutaan
kähmykaudeksi. Kähmykauden alkamisesta ilmoitetaan viimeistään syyskuun loppuun
mennessä, jolloin on myös ilmoitettava vaalikokouksen aikataulu. Kähmykausi päättyy
vaalikokouksen kolmanteen osaan. Kähmyjen järjestelyistä vastaa killan istuva hallitus.
6§ Hallitustyrkkypaneeli
Kähmykaudella järjestetään hallitustyrkkypaneeli, jonka tarkoituksena on tutustuttaa
hallitushakijat killalle. Vapaamuotoisessa tilaisuudessa kiltalaiset pääsevät kyselemään killan
luottamustehtäviin hakevilta henkilöiltä kysymyksiä tukemaan päätöksentekoa
vaalikokouksessa. Hallitustyrkkypaneeli järjestetään ennen vaalikokousta ja kaikkien
hallitushakijoiden olisi hyvä olla paikalla.

Tämä työjärjestys on hyväksytty Aalto-yliopiston Sähköinsinöörikilta ry:n valtuuston
kokouksessa 5/2020 (17.8.2020). Tämä työjärjestys korvaa aiemman vaalikokouksen
työjärjestyksen.

