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RIL-Nuorten yhteiset säännöt 

 
1§   
RIL-Nuorten alueelliset ryhmät (PKS, PIRIL, POSURIL) ovat RILin sääntöjen 7§ mukainen 
ryhmä, johon voivat kuulua rakennetun ympäristön alaa korkeakouluissa opiskelevat ja 
nuoreksi itsensä kokevat RILin jäsenet. 
 
2§ 
RIL-Nuorten alueellisten ryhmien tarkoituksena on edistää yhteisöllisyyttä ja edesauttaa 
yhteydenpitoa muuhun RILin toimintaan. Lisäksi RIL-Nuorten tehtävä on lisätä jäsenten 
kiinnostusta ja innostusta omaa ammattialaa kohtaan. 
 
3§ 
Toimintansa toteuttamiseksi RIL-Nuorten alueelliset ryhmät järjestävät erilaisia tapahtumia 
ja yhteistoimintaa, jotka tukevat 2§:ssä mainittuja tarkoituksia. Kaikki alueelliset osastot 
toimivat yhteistyössä keskenään. 
 
4§   
RIL-Nuorten alueellisten ryhmien toimintaa ohjaa johtoryhmä. Johtoryhmään kuuluu 7–15 
henkilöä, joiden toimikausi on kaksi vuotta. Johtoryhmään valitaan puheenjohtaja, sihteeri 
ja 5-13 johtoryhmän jäsentä, joista vähintään yksi on paikallisen rakennetun ympäristön 
alan opiskelija-ainejärjestön edustaja, yksi RILin toimiston edustaja ja loput valitaan 5 §:n 
mukaisesti. 
  
5§  
Johtoryhmän puheenjohtaja ja jäsenet valitaan yleisessä vaalikokouksessa, joka on pidettävä 
ennen kalenterivuoden loppua. Johtoryhmän jäsenen toimikausi on kaksi vuotta, pois lukien 
ainejärjestön nimeämä opiskelijaedustaja, jonka kausi on yksi (1) vuosi. Puolet johtoryhmän 
jäsenistä on erovuorossa vuosittain. Johtoryhmän jäsenet pyritään valitsemaan rakennetun 
ympäristön eri aloilta ja yhden (1) on suositeltavaa olla RILin varsinainen jäsen. 
  
Vaalikokoukseen saavat äänivaltaisina ottaa osaa kaikki RILin varsinaiset ja opiskelijajäsenet 
ikärajoituksetta. Johtoryhmät vahvistaa RILin hallitus. Vaalikokous on kutsuttava koolle RILin 
mediassa julkaistavalla ilmoituksella vähintään 7 vuorokautta ennen kokousta. 
 
6§ 
Varapuheenjohtajan ja sihteerin valitsee johtoryhmä keskuudestaan vuoden ensimmäisen 
kokouksen yhteydessä. Johtoryhmä on päätösvaltainen, kun kokouksissa on läsnä 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet johtoryhmän rivijäsenistä.  
 
 
 
 
 
 
 



  RIL-Nuoret 
  18.10.2022 

 

7§ 
Puheenjohtaja kutsuu johtoryhmän koolle, sekä johtaa puhetta kokouksessa. 
Puheenjohtajan ollessa estynyt varapuheenjohtaja toimii hänen sijaisenaan. 
 
8§ 
RIL-Nuorten alueellisten ryhmien toimintaan osoitetaan vuosittainen määräraha RILin 
jäsenbudjetista, jonka vahvistaa RILin hallitus. Kunkin alueellisen osaston budjetin käytöstä 
vastaavat kyseisen alueen RIL-Nuorten johtoryhmät. 
 
9§ 
RIL-Nuorten alueelliset ryhmät toimivat suunnitelmallisesti, tekevät toimintakertomuksen ja 
-suunnitelman vuosittain. RIL-Nuorten alueelliset ryhmät toteuttavat toiminnassaan RILin 
hallituksen ja RILin toimiston määrittelemää linjaa. 
 
Hyväksytään ehdotus läsnäolijoiden yhteistuumin 3.6.2022 Vierumäellä 

 
 


