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Kokouskutsu killan ylimääräiseen kokoukseen
Paikka:
Ajankohta:

Oulun Arkkitehtikillan kiltahuone, Oulun Yliopisto
torstaina 7.12.2017 klo 17.30

Kokouksen esityslista:

.
.

.
.

Liite:

1. Kokouksen avaus
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2) ja
ääntenlaskijoiden (2) valinta
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. Läsnäolijat
5. Esityslistan hyväksyminen
6. Ilmoitusasiat
7. SAFAn opiskelijaedustajien valinta vuodelle 2018
- Liittovaltuuston opiskelijaedustaja
- Koulutus- ja tutkimustoimikunnan opiskelijaedustaja
- Ammattipoliittisen jaoksen & ammatillisten asioiden toimikunnan
opiskelijaedustaja
- Yhdyskuntasuunnittelun toimikunnan opiskelijaedustaja
- BIM – työryhmän opiskelijaedustaja
8. Pohjois-Suomen SAFAn opiskelijaedustajan valinta vuodelle 2018
9. Muut esille tulevat asiat
10. Kokouksen päättäminen

Pestikuvaukset SAFAn opiskelijaedustajista

Oulussa 1.12.2017
Valtteri Johansson
Puheenjohtaja
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LIITE 1.

Pestikuvaukset SAFAn opiskelijaedustajista
Liittovaltuusto

SAFAn ylintä päätösvaltaa käyttää 31-jäseninen liittovaltuusto, joka valitaan kolmen vuoden välein
pidettävällä liittovaltuuston jäsenten vaalilla. Liittovaltuusto kokoontuu hallituksen tai liittovaltuuston
puheenjohtajan kutsusta. Sääntömääräisiä kokouksia vuodessa on kaksi, joista kevätkokous pidetään
toukokuussa ja syyskokous joulukuussa. Liittovaltuustossa on yksi vuosittain vaihtuva opiskelijaedustaja
jokaiselta opiskelupaikkakunnalta. Opiskelijaedustajien kausi on vain kaksi vuotta. Edustajaa on
tarvittaessa (esimerkiksi opiskelijavaihdon vuoksi) myös mahdollista vaihtaa tiheämmin.
Liittovaltuuston opiskelijaedustajien valinnan ja äänioikeuden muuttamisesta on tehty vuonna 2016
liittovaltuustoaloite, josta päätetään ensimmäisen kerran syksyllä 2017. Tällöin opiskelijaedustajien on
tärkeää olla ottamassa osaa keskusteluun. Jos sääntöjä muutetaan, ei liittovaltuuston opiskelijaedustajia
enää jatkossa valita kiltojen toimesta, vaan vaalien kautta. Seuraavat SAFAn vaalit järjestetään syksyllä
2018.
Kokouksia vuodessa: 2 kpl

Koulutus- ja tutkimustoimikunta

Koulutus- ja tutkimustoimikunnassa on merkittävyytensä vuoksi opiskelijaedustus kaikista kolmesta
koulusta. Koulutus- ja tutkimustoimikunta tehtävät:

•
•
•
•
•
•
•

Koulutuspolitiikkaan vaikuttaminen, niin kotimaassa kuin EU:n tasolla
Seuraa arkkitehtuurin alan tutkimustoimintaa
Osallistuu rakennusalan tutkimusta koskevaan selvitystyöhön ja kehittämiseen yhteistyössä
muiden rakennusalan tahojen kanssa
Harjoittaa säännöllistä yhteistyötä korkeakoulujen kanssa
Tarjoaa täydennyskoulutusta, jotta jäsenistöllä on mahdollisuudet alan pätevyyden
toteamisjärjestelmien vaatimusten mukaisen ammattitaidon ylläpitoon
Järjestää aloitteleville ammatinharjoittajille suunnattuja koulutustilaisuuksia
SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät

Arvioitu kokousmäärä vuodessa: n. 6 kertaa

Ammattipoliittinen jaos

Ammattipoliittinen jaos valmistelee ja hallituksen antamien valtuuksien rajoissa päättää ammatilliseen
edunvalvontaan liittyvistä asioista. Jaoksen ja hallituksen apuna näiden asioiden käsittelyssä toimivat
pysyvät ammattiasioiden-, kilpailu- sekä koulutus- ja tutkimustoimikunta.
Arvioitu kokousmäärä vuodessa: n. 6-8 kertaa
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Ammattipoliittisen jaoksen opiskelijaedustaja on myös ammattiasioiden toimikunnan edustaja.

Ammattiasioiden toimikunta

Ammattiasioiden toimikunnan tehtävänä on huolehtia arkkitehdin ammatissa toimimisen edellytyksistä,
liiton suhteista työnantajajärjestöihin ja yrittäjäarkkitehtien edustamisesta edunvalvontakysymyksissä,
valmistella ammattiasioihin liittyvät liiton kannanotot ja toimenpide-ehdotukset sekä suorittaa muut
liittovaltuuston vahvistamassa pysyvien toimikuntien toimintaohjeessa mainitut tai liiton hallituksen
antamat tehtävät.
Arvioitu kokousmäärä vuodessa: n. 2-6 kertaa

Yhdyskuntasuunnittelun toimikunta

Yhdyskuntasuunnittelun toimikunnan tehtävät:
•
•
•
•
•
•

SAFAn hallituksen toimikunnalle osoittamat tehtävät
Lausuntojen ja kannanottojen valmistelu yhdyskuntasuunnittelun alalta
Yhdyskuntasuunnittelun alan aktiivinen seuraaminen ja tiedottaminen
Ilmastonmuutosta hillitsevien toimenpiteiden ja kestävän kehityksen periaatteiden ja tavoitteiden
edistäminen yhdyskuntasuunnittelussa
Asiantuntijoiden esittäminen alan työryhmiin ja toimikuntiin
Verkostoituminen muiden yhdyskuntasuunnittelun alan toimijoiden kanssa

Arvioitu kokousmäärä vuodessa: n. 6 kertaa

BIM-työryhmä

Digitalisaation vaikutusten kartoittamiseksi alalla hallitus perusti vuonna 2015 BIM-työryhmän. Työryhmä
on vielä vuoden 2017 alussa etsimässä omaa suuntaansa tärkeän aiheen tiimoilta.
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