
Digit ry:n toimihenkilö- ja toimikuntaohjesääntö 

1. Hallitus 
Yhdistyksen vuosikokous valitsee hallituksen jäsenet. Yhdistyksen hallitus on sen 
toimeenpaneva elin, joka vastaa yhdistyksen toiminnasta. Seuraavassa esitetään hallituksen 
suuntaa-antava tehtävänjako, joka kertoo jokaisen hallituksen jäsenen vastuualueet. Tehtäviä 
voidaan kuitenkin jakaa joustavasti, tilanteiden mukaan. Hallituksen jäsenet laativat 
toimikautensa päätteeksi testamentin omasta vastuualueestaan ja toimittavat sen seuraavan 
vuoden hallitukselle. 
 

Puheenjohtaja 
Valmistelee hallituksen kokousten esityslistat ja johtaa kokouksia, sekä kutsuu tarvittaessa 
yhdistyksen kokouksen koolle. On yhdistyksen pääasiallinen edustaja erilaisissa 
edustustilaisuuksissa. Pitää yllä yhteyksiä muihin ainejärjestöihin. Vastaa yhdistyksen nimissä 
tehtävistä tiedonannoista. Käyttää Teekkarikomission mandaattipaikan niin halutessaan. 
Keväällä puheenjohtaja järjestää uusien fuksien lakituksen yhdessä fuksivastaavan kanssa. 
Valmistelee hallituksen toimintasuunnitelma- ja vuosikertomusesitykset yhdessä sihteerin 
kanssa. 
 

Varapuheenjohtaja 
Hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estynyt. Toimii vastuuhenkilönä yhdistyksen 
excursioita järjestettäessä. Vastaa excursiovieraiden vastaanottamisesta yhdessä 
isännän/emännän kanssa. 
 

Sihteeri 
Kirjoittaa hallituksen kokousten pöytäkirjat ja toimittaa puhtaaksikirjoitetut, hyväksytyt versiot 
yhdistyksen jäsenten saataville. Ylläpitää jäsenrekisteriä. Laatii toimintasuunnitelma- ja 
vuosikertomusesitykset yhdessä puheenjohtajan kanssa. Vastaa vuosittaisesta 
kiltapaitatilauksesta. Huolehtii kannatustuotteiden saatavuudesta. 
 

Rahastonhoitaja 
Hoitaa yhdistyksen taloutta ja kirjanpitoa. Seuraa aktiivisesti yhdistyksen taloudellista tilannetta 
ja pitää hallituksen ajan tasalla. Rahastonhoitajalla on oikeus käyttää yksin yhdistyksen tiliä ja 



pitää hallussaan yhdistyksen pankkikorttia. Valmistelee hallituksen budjettiesityksen ja 
tilinpäätöksen. 
 

Opinto- ja sosiaalipoliittinen vastaava 
Pitää yhteyttä Turun yliopiston sekä tarvittaessa muiden korkeakoulujen henkilökuntaan. 
Välittää opiskelijoiden havaitsemat epäkohdat opetushenkilökunnan tietoon. Varmistaa 
yhdistyksen äänen kuuluvuuden erinäisissä tutkintouudistystyöryhmissä sekä osallistuu 
opintotiimin kokouksiin yhdistyksen edustajana. Huolehtii tenttiarkistosta ja sen päivittämisestä. 
Huolehtii yhdistyksen jäsenten edunvalvonnasta sosiaalipoliittisella sektorilla. Opinto- ja 
sosiaalipoliittinen vastaava varmistaa, että yhdistyksellä on edustus koulutuksen kehittämisen 
työryhmässä. 
 

Tapahtumavastaava 
Vastaa yhdistyksen tapahtumien järjestelyistä. Pitää yhteyttä muiden ainejärjestöjen edustajiin 
yhteisten tapahtumien järjestämiseksi. Toimii yhteistyössä tapahtumatoimikunnan 
puheenjohtajan kanssa. 
 

Isäntä/Emäntä 
Vastaa sitsien järjestämisestä. Vastaa excursiovieraiden vastaanottamisesta yhdessä 
varapuheenjohtajan kanssa. Huolehtii yhdistyksen kiltahuoneena Agoran kellarissa toimivien 
tilojen K135A ja K135B käytettävyydestä yhdessä kiltahuonevastaavan ja Asteriskin 
vastuuhenkilön kanssa. 
 

Ulkoasiainvastaava 
Vastaa yhdistyksen yritysyhteistyöstä ja sen kehittämisestä yhdessä muun hallituksen ja 
yritystoimikunnan kanssa. Järjestää excursioita sekä tutustumistapahtumia yrityksien ja 
yhteisöjen kanssa. Ylläpitää kontaktilistaa yhteistyöyrityksistä ja niiden yhteyshenkilöistä. 
Vastaa yhdistyksen haalaritilauksista. Toimii yritystoimikunnan puheenjohtajana. 
 

Tiedotusvastaava 
Tiedottaa yhdistyksen asioista yhdistyksen virallisissa tiedotuskanavissa. Vastaa yhdistykseltä 
pyydettyjen kirjoitusten ja esittelyjen toimittamisesta. Vastaa tapahtumien mainonnasta niiden 
järjestäjien ohella. Toimii yhteistyössä mediatoimikunnan puheenjohtajan kanssa. 
 



Fuksivastaava 
Toimii tuutorien koordinaattorina. Suunnittelee fuksiviikon ohjelman sekä muita tapahtumia 
uusia opiskelijoita silmälläpitäen. Vastaa teekkarilakkien hankinnasta. Keväällä fuksivastaava 
järjestää uusien fuksien lakituksen yhdessä puheenjohtajan kanssa. 
 
Toimii lisäksi yhdistyksen tasa-arvovastaavana, jonka tehtäviin kuuluu sisäisiin eriarvoisuuksiin 
ja vastaaviin epäkohtiin puuttuminen ja näiden hallitukselle esiin tuominen. 
 

2. Edustukset 
Yhdistyksen kokous valitsee seuraavat edustajat eri hallintoelimiin 
 

Hybridi Turku ry 
Valitaan kaksi vuosikokousedustajaa ja kaksi varaedustajaa. Näiden lisäksi voidaan valita yksi 
tai useampi hallitusehdokas. 
 

Teekkarikomissioyhdistys ry / Teknologkommissionsförening rf 
Valitaan vuosikokousedustaja sekä varaedustaja. Näiden lisäksi valitaan kaksi 
hallitusehdokasta, joista toinen on ensiarvoisesti Digit ry:n puheenjohtaja tämän niin 
halutessaan. 
 

Tietotekniikan Opiskelijoiden Liitto ry eli TiTOL 
Valitaan vuosikokousedustaja ja varaedustaja. 
 

3. Toimihenkilöt 
Yhdistyksen hallitus voi tarvittaessa nimittää avukseen muitakin kuin alla mainittuja 
toimihenkilöitä tai täyttää avoimia toimia, mikäli katsoo sen tarpeelliseksi. Kaikkia 
toimihenkilöiden virkoja ei tarvitse täyttää, mikäli hallitus tai yhdistyksen kokous niin päättää. 
Hallitus voi yksimielisellä päätöksellä nimittää aiemmin valitun toimihenkilön tilalle toisen 
henkilön, jos toimihenkilö toistuvasti laiminlyö tehtäviään huomautuksista huolimatta. 
Toimihenkilöt laativat toimikautensa päätteeksi testamentin omasta vastuualueestaan ja 
palauttavat sen hallitukselle. Kaikilla toimihenkilöillä on täydet kulkuoikeudet kiltahuoneelle 
toimikautensa ajan. 
 



Tapahtumatoimikunnan puheenjohtaja 
Johtaa tapahtumatoimikuntaa ja vastaa sen kokoamisesta. Toimii tiiviissä yhteistyössä 
tapahtumavastaavan ja tiedotusvastaavan kanssa. 
 

Vapaa-ajantoimikunnan puheenjohtaja 
Johtaa vapaa-ajantoimikuntaa ja vastaa sen kokoamisesta. Toimii tiiviissä yhteistyössä 
urheiluvastaavan kanssa. 
 

Mediatoimikunnan puheenjohtaja 
Johtaa mediatoimikuntaa ja vastaa sen kokoamisesta. Toimii tiiviissä yhteistyössä 
tiedotusvastaavan kanssa. 
 

Vuosijuhlatoimikunnan puheenjohtaja 
Johtaa vuosijuhlatoimikuntaa ja vastaa sen kokoamisesta. Toimii tiiviissä yhteistyössä 
hallituksen kanssa. 
 

Tekniikan akateemiset TEKin kiltayhdyshenkilö 
Tehtävänä on pitää yhteyttä Tekniikan Akateemisten liittoon sekä olla yhteydessä TEKin Turun 
aluetoimistoon. Valittu henkilö voi halutessaan jatkaa toisen kauden kiltayhdyshenkilönä. 
 

Wappukeisari 
Johtaa wapputoimikuntaa yhdessä muiden toimikuntaan osallistuvien turkulaisten 
teekkarikiltojen vastaavien henkilöiden kanssa. Wappukeisariksi voidaan valita Turun 
teekkariwapun kokenut henkilö. 
 

Filen päätoimittaja 
Vastaa yhdessä Asteriskin ja Nucleuksen Filen päätoimittajien kanssa Filen toimituksesta. 
 

Kiltahuonevastaava (Kiltatonttu) 
Huolehtii kiltahuoneen käytettävyydestä sekä siitä, että tiloissa oleskelevat henkilöt eivät 
käyttäydy kiltahuoneen käyttösääntöjen vastaisesti. Toimii tiiviissä yhteistyössä 
isännän/emännän kanssa. 



 

Urheiluvastaava 
Vastaa yhdistyksen urheilutoiminnan koordinoinnista, mainonnasta ja järjestämisestä. 
 

Kv-vastaava 
Huolehtii yhteydenpidosta kansainvälisiin vaihto-oppilaisiin ja pyrkii kehittämään Digitin 
kansainvälisille opiskelijoille tarkoitettua toimintaa ja markkinointia. Vastaa yhdistyksen 
englanninkielisten sivujen sisällöstä. Vastaa siitä, että yhdistyksen tapahtumat ovat 
saavutettavissa myös kv-opiskelijoille. Tekee yhteistyötä kv-tuutorien kanssa. 
 

Wappulehden päätoimittaja 
Vastaa Digitin ja Nucleuksen wappulehden Pilde&Napanderin kokoamisesta, taitosta, 
painatuksesta ja siitä, että lehti saadaan ajoissa valmiiksi yhdessä Nucleuksen päätoimittajan 
kanssa. Johtaa wappulehtitoimikuntaa yhdessä Nucleuksen päätoimittajan kanssa. 
 

Webmaster 
Ylläpitää yhdistyksen sähköisiä palveluita ja www-sivuja (www.digit.fi) hallituksen ohjeiden 
mukaisesti. On merkitty ylläpitäjäksi Turun yliopiston Tietohallinnon palvelinrekisteriin. Saa 
täydet oikeudet sivujen CMS-järjestelmään ja tunnuksen palvelimelle, jolla sivut sijaitsevat. 
Webmasteriksi voidaan tarpeen vaatiessa nimittää useampi kuin yksi henkilö. 
 

Ympäristövastaava 
Kehittää yhdistyksen ympäristöystävällisyyttä ja kestävän kehityksen mukaisia toimintatapoja. 
 

Graafikko 
On vastuussa järjestön tapahtumien haalarimerkkien, julisteiden ja muun graafisen materiaalin 
tuottamisesta. Osallistuu tapahtumatoimikunnan toimintaan. 
 

Wanha Hermanni 
Toimii yhdistyksen hallituksen kummina. Wanhana Hermannina toimimiseen katsotaan eduksi 
aiempi kokemus toimimisesta yhdistyksen hallituksessa. Opastaa hallitusta tarvittaessa. Johtaa 
perinnetoimikuntaa. 
 



Nukkuma-vastaava 
Toimii Nukkuman vastuuhenkilönä. Ylläpitää ja kehittää Nukkuman käytettävyyttä yhdessä 
Asteriskin ja Nucleuksen Nukkuma-vastaavien kanssa. Saa Nukkuman avaimen toimikautensa 
ajaksi. 
 

CineMaster 
Järjestää elokuvailtoja jäsenistölle katsomansa tarpeen mukaan. Jäsenistö voi hänelle esittää 
toiveita ja ehdotuksia seuraaviin elokuvailtoihin. Tekee yhteistyötä vapaa-ajantoimikunnan 
kanssa. 
 

Dungeon Master 
Järjestää peli-iltoja jäsenistölle katsomansa tarpeen mukaan. Tekee yhteistyötä 
vapaa-ajantoimikunnan kanssa. 
 

Code Master 
Järjestää ohjelmointi-iltoja jäsenistölle katsomansa tarpeen mukaan. Jäsenistö voi esittää 
hänelle toiveita ja ehdotuksia iltojen sisältöjen suhteen. Järjestää myös yhdistyksen jäsenistölle 
hackathon-tapahtumia yhdessä yhdistyksen hallituksen kanssa. 
 

Ompeluvastaava 
Järjestää jäsenistölle ompelutilaisuuksia ”Merkkien Sitojat – Digitin OmpeluSeura” -nimikkeellä 
ja seminaari-iltoja haalarikulttuurista sen monissa eri muodoissa. Tekee yhteistyötä 
vapaa-ajantoimikunnan kanssa. 
 

Elektroniikkatyyppi(s)en kerhon vetäjä (Labratonttu) 
Järjestää Digitin elektroniikkatyyppien kerhoa säännöllisesti oman harkintansa ja jäsenistön 
tarpeen mukaan sekä pyrkii kehittämään sen toimintaa. Jäsenistö voi esittää hänelle toiveita ja 
ehdotuksia kerhon toiminnan suhteen. Toimii hyvässä yhteistyössä laitoksen henkilökunnan 
kanssa, jotta kerhon toiminta laboratoriotiloissa olisi mahdollista, sujuvaa ja turvallista. Hänelle 
anotaan kulkuoikeus Agoran K117 -laboratorioon toimikautensa ajaksi. Perehdytetään 
K117-laboratorion välineistöön ja käytäntöihin sekä elektroniikkalaboratoriossa työskentelyn 
perusteisiin. 
 



4. Toimikunnat 

0-kerho 
0-kerho on Digit ry:n vanhempien opiskelijoiden kerho, jonka tarkoituksena on järjestää 
toimintaa myös opinnoissaan edenneille sekä organisoida Digit ry:n edustamilta opiskelualoilta 
valmistuneiden alumnitoimintaa. Virallisesti kerho toimii Digit ry:n toimikuntana ja yhdistyksen 
hallituksen valvonnassa. Myöntää vuosittain killan ansiomerkkejä konsultoituaan Wanhaa 
Hermannia, perinnetoimikuntaa ja istuvaa hallitusta. 0-kerhon toiminnasta vastaa Johtoporras, 
jolle myönnetään täydet kulkuoikeudet kiltahuoneelle. 
 

Tapahtumatoimikunta 
Tapahtumatoimikunnan puheenjohtajan johdolla toimiva toimikunta. Toimii tapahtumavastaavan 
ja isännän/emännän apuna tapahtumien järjestämisessä. 
 

Vuosijuhlatoimikunta 
Järjestää Digit ry:n vuosijuhlat. Toimii tiiviissä yhteistyössä hallituksen kanssa vuosijuhlien 
sisällön, budjetin ja toteutuksen suhteen. 
 

Wappulehtitoimikunta 
Wappulehden päätoimittajien alaisuudessa toimiva toimikunta, jonka tehtävänä on koordinoida 
Pilde & Napander -lehden valmistuminen teekkariwappuun mennessä. Toimikuntaan kuuluu 
lehden taittajia, graafikoita sekä muita lehden valmistumisen kannalta tarpeellisia jäseniä. 
 

Vapaa-ajantoimikunta 
Vapaa-ajantoimikunnan puheenjohtajan johdolla toimiva toimikunta. Toimikunta järjestää 
jäsenistölle suunnattua vapaa-ajan toimintaa, kuten kulttuuritapahtumia ja saunailtoja. 
 

Wapputoimikunta 
Toimikunta koordinoi ja järjestää teekkariwapun tapahtumia yhdessä muiden 
opiskelijajärjestöjen ja erityisesti turkulaisten teekkarikiltojen kanssa. Digit ry:n wappukeisari 
koordinoi toimikuntaa yhdessä muiden wapputoimikuntaan osallistuvien turkulaisten 
teekkarikiltojen edustajien kanssa. 
 



Mediatoimikunta 
Mediatoimikunnan puheenjohtajan johdolla toimiva toimikunta. Mediatoimikunta ylläpitää 
yhdistyksen kuvagalleriaa ja kehittää yhdistyksen näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. 
 

Yritystoimikunta 
Ulkoasianvastaavan johdolla toimiva toimikunta. Toimikunta kehittää ja ylläpitää yhdistyksen 
yritysyhteistyötä yhdessä ulkoasiainvastaavan kanssa. Toimikunta järjestää mahdolliset 
yritysexcursiot ja yritysyhteistyötapahtumat. 
 

Perinnetoimikunta 
Toimikunta ylläpitää yhdistyksen perinteitä järjestämällä teekkariperinneseminaareja, excursioita 
ja muita perinteitä tukevia aktiviteetteja. Wanha Hermanni johtaa toimikuntaa. 
 

5. Kerhot 
Yhdistyksen alaisuuteen voidaan perustaa kerhoja, jotka hallitus hyväksyy. Hallitus varmistaa, 
että jokaisella kerholla on vetäjä, joka on vastuussa kerhon toiminnasta. 
 
 


