
Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys ry ESITYSLISTA  (1/2) 
 
     31.3.2017 
 
VUOSIKOKOUS 2017  
 
Paikka: Tieteiden talo (sali 405), Kirkkokatu 6, Helsinki.  
Aika: Perjantaina 31.3.2017 klo 18:00  
  
 
1 § KOKOUKSEN AVAUS   
 
2 § LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS   
  

Sääntöjen 7 §:n mukaan kutsu yhdistyksen kokoukseen lähetetään jäsenille jäsenrekisteriin 
merkittyihin osoitteisiin postitse tai sähköpostitse vähintään kymmenen päivää ennen 
kokousta. Kutsu on lähetetty jäsenille 21.3.2017 sähköpostitse sekä postitse niille jäsenille, 
joiden sähköpostiosoitetta ei ole merkitty jäsenrekisteriin. Päätösvaltaisuudelle ei ole asetettu 
säännöissä rajoituksia. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.   
  

 
3 §  KOKOUSVIRKAILIJOIDEN VALINTA  
  

 
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi 
ääntenlaskijaa.  
  

 
4 § TYÖJÄRJESTYS  
  

 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.   
  

 
5 § TILINPÄÄTÖKSEN ESITTÄMINEN  
  

 
Esitetään yhdistyksen vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajien lausunto.  

  
 
6 § TILINPÄÄTÖKSEN VAHVISTAMINEN JA VASTUUVAPAUS  
  

 
Esitys: Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä 
hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.  
  

 
7 § JÄSENMAKSU  
  

 
Esitys: Päätetään jäsenmaksujen suuruudesta. Hallitus ei ehdota jäsenmaksujen suuruuteen 
muutoksia. Jäsenmaksu on 38 euroa niiltä jäseniltä, jotka tilaavat Oikeus-lehden, 12 euroa 
muilta jäseniltä ja 23 euroa niiltä Oikeus-lehden tilaavilta jäseniltä, jotka ovat työttömiä, 
eläkeläisiä tai päätoimisia opiskelijoita. Lisäksi todetaan, että sääntöjen 4 §:n mukaan hallitus 
voi myöntää sairauden, työttömyyden tai muun näihin verrattavan pätevän syyn perusteella 
vapautuksen jäsenmaksuvelvollisuudesta osaksi, kokonaan tai määräajaksi taikka lykkäystä 
jäsenmaksun suorittamisesta.   
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8 § HALLITUS  
  

 
Sääntöjen 8 §:n mukaan yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja, 
varapuheenjohtaja, vähintään kaksi ja enintään kahdeksan muuta varsinaista jäsentä sekä 
enintään kolme varajäsentä. Hallituksen jäseniä valittaessa on pyrittävä siihen, että he 
edustavat eri tieteellisiä suuntauksia. Hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan.  
  

Vuonna 2016 hallitukseen kuuluivat puheenjohtaja VTM (väit.) Elsa Saarikkomäki 
(hallituksessa 2011-), varapuheenjohtaja HTM, M.Sc. Maija Helminen (2012-), sihteeri VTM 
Helena Huhta (2015-),  taloudenhoitaja VTM Petri Danielsson (2011-), jäsenvastaava FT Auri 
Pakarinen (2014-)  ja jäsenet OTM Anna Hurmerinta (2013-), OTM Emma Holkeri (2014-),  
VTT Riikka Kotanen (2013-), VTT Liisa Lähteenmäki (2015-), OTM, VTM Leena Mäkipää 
(2009-), sekä varajäsenet OTT, prof. Anne Alvesalo-Kuusi (2006 -), YTT Timo Korander 
(2001-2006 ja 2009-) ja OTM Sanna Pekkarinen (2011-). 

Esitys: Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, muut varsinaiset jäsenet ja 
mahdolliset varajäsenet.  
  

 
9 § TOIMINNANTARKASTAJIEN MÄÄRÄÄ KOSKEVA SÄÄNTÖMUUTOS 
 
 Esitys: Muutetaan yhdistyksen sääntöjä (6 § kohta 8) kuulumaan seuraavasti: 
 

”Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle yksi varatoiminnantarkastaja”. 
 
 
10 § TOIMINNANTARKASTAJAT  
  

 
Esitys: Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varatoiminnantarkastajaa. Hallitus 
ehdottaa, että yhdistyksen toiminnantarkastajina olisivat VTM Elina Ruuskanen 
(varatoiminnantarkastajana OTM, VTM Janne Laukkanen) ja OTM Teija Hautera 
(varatoiminnantarkastaja ON Jani Juva). Ehdotetut ovat antaneet valinnalle suostumuksensa. 

  
 
11 § YLIMÄÄRÄISEN KOKOUKSEN KUTSU  
  

 
Sääntöjen 7 §:n mukaan yhdistyksen ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle myös 
julkaisemalla kutsu yhdistyksen kokouksen päättämässä valtakunnallisessa sanomalehdessä.  
  
 
Esitys: Päätetään sanomalehdestä, jossa ylimääräisen kokouksen kokouskutsu voidaan 
julkaista. Hallitus esittää lehdeksi Helsingin Sanomia.    

  
 
12 § MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT  
  

 
Käsitellään muut yhdistyslain (503/1989) 23 §:n mukaiset asiat sekä muut esille tulevat asiat 
ottaen huomioon yhdistyslain 24 §:n 3 mom. säännökset. 
  

13 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN  


