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Toiminta Suomen ylioppilaskuntien liiton (SYL)
liittokokouksessa
Ylioppilaskuntaa edustaa SYL:n liittokokouksessa liittokokousdelegaatio. Delegaatio
on itsenäinen ja riippumaton. Delegaation tehtävänä on edustaa AYY:n jäsenistöä ja
se edustaa ylioppilaskunnan korkeinta edunvalvonnallista osaamista.

Liittokokousdelegaatioon valitaan jäsenet avoimen haun perusteella.
Ylioppilaskunnan hallitus nimittää liittokokousdelegaation edustajistoryhmiä
kuultuaan. Delegaatioon hakeneiden nimet voidaan hakijan suostumuksella
luovuttaa edustajistoryhmille lausuntoa varten.

Delegaatio valitsee puheenjohtajan keskuudestaan. Puheenjohtaja suunnittelee ja
johtaa delegaation kokoukset ja hänellä tulee olla ennen liittokokousta ja sen jälkeen
riittävästi aikaa delegaation johtamiseen ja asioiden valmisteluun.
Delegaatio valitsee itselleen sihteerin. Delegaation sihteeri vastaa delegaation
dokumentoinnista ja käytännön järjestelyistä. Sihteeri järjestää haastatteluhuoneen,
kirjoittaa raportin ja huolehtii tiedottamisesta liittokokouksen aikana.
Delegaatio voi valita itselleen neuvottelijoita. Neuvottelijat vastaavat hallitusvaalien
tilanteen luotaamisesta ja edistävät AYY:n tahdon toteutumista. Neuvottelijat
osallistuvat neuvotteluihin ja raportoivat niiden tilanteesta delegaatiolle.
Neuvottelijat ohjeistaa delegaatio.
Delegaatiolla voi olla raportoijia. Raportoijat vastaavat oman osa-alueensa asioiden
tarkkailusta ja välittävät tarkkaa ja ajantasaista tietoa koko delegaatiolle. Delegaatio
valitsee raportoijat ja määrittää heidän vastuualueensa.

Delegaatio työskentelee delegaatiokokouksissa, joissa puhetta johtaa delegaation
puheenjohtaja. Kokouksissa asioista päätetään kättennostoäänestyksellä. Edustajien
tulee liittokokouksessa toimia delegaation yhteisen kannan mukaisesti, paitsi niin
sanotuissa omantunnon kysymyksissä. Omantunnon kysymykset määrittävät
delegaation linjaajat asiakysymyksissä, muutoin delegaation puheenjohtaja.
Delegaatio voi yksimielisellä päätöksellä pitää sähköpostikokouksen.

Delegaation jäsenet ovat velvollisia noudattamaan kaikkia edustajiston hyväksymiä
linjapapereita, AYY:n arvoja sekä edistämään ylioppilaskunnan kokonaisetua.
Ylioppilaskunnan linjapapereita asiakysymyksissä tulkitsevat delegaation
keskuudestaan valitsemat linjaajat.
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Osallistuessaan liittokokoukseen ja tehdessään aloitteita delegaatio huomioi myös
Aalto-yliopiston arvot ja strategian niiltä osin kuin ne eivät ole ristiriidassa AYY:n
linjojen kanssa.

Ehdokkaiden kannattamisesta päättää delegaatio.

Ehdokkaat SYL:n hallitusvaaliin asettaa ylioppilaskunnan hallitus delegaatiota
kuultuaan tai, mikäli delegaatiota ei ole vielä valittu, edustajistoryhmiä kuultuaan.

Edustajisto pitää liittokokousdelegaatiolle lähetekeskustelun, jossa se voi antaa
delegaatiolle tarkempia ohjeistuksia ja tavoitteita, joita delegaatio on velvollinen
noudattamaan.
Hallitus vastaa SYL:n toimintasuunnitelmaluonnoksesta samoin kuin muistakin
ylioppilaskuntien lausuntokierrokselle tulevista asioista lausumisesta. Hallitus
kuulee mahdollisuuksien mukaan liittokokousdelegaatiota ennen lausuntoaan.

Tämä johtosääntö astuu voimaan välittömästi edustajiston hyväksyttyä sen.
Johtosääntö kumoaa edustajiston kokouksessa 7/2010 hyväksymän ohjesäännön
liittokokousdelegaation työjärjestyksestä.

