Suomen oikeusfilosofisen yhdistyksen Vuoden mentori -palkinto
Säännöt
1§
Vuoden mentori -tunnustuspalkinnolla annetaan tunnustusta suomalaisen oikeusfilosofisen
yhteisön hyväksi tehdystä työstä, joka ei muuten tule palkituksi. Oikeusfilosofia
ymmärretään tässä laajasti.
Palkinnon myöntää ehdotusten perusteella Suomen oikeusfilosofinen yhdistys
oikeusfilosofian parissa työskentelevälle henkilölle, joka ohjaa nuorempia kollegoitaan,
kommentoi käsikirjoituksia, auttaa hakemusten tekemisessä, kirjoittaa suosituksia tai muin
tavoin auttaa kollegoitaan.
2§
Näissä säännöissä tarkoitetaan:
a) Sofylla Suomen oikeusfilosofista yhdistystä.
b) palkinnolla Sofyn vuosittain jaettavaa Vuoden mentori -kiertopalkintoa.
c) palkinnonsaajalla henkilöä, jolle Sofy myöntää Vuoden mentori -kiertopalkinnon.
3§
Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen palkinnonsaajaksi sen jälkeen, kun Sofyn hallitus on
julkaissut ehdotuspyynnön. Ehdotukset palkinnonsaajaksi tulee jättää Sofyn vuosikokousta
edeltävän helmikuun 1. päivään mennessä.
Palkinnonsaajaksi ei voi ehdottaa itseään. Henkilö, joka on Sofyn hallituksen jäsen tai
varajäsen Sofyn hallituksen valitessa vuoden mentorin, ei voi olla ehdolla
palkinnonsaajaksi.
Ehdotus on perusteltava 1 §:ssä mainituin perustein.
4§
Vuoden mentorin valitsee 3 §:n mukaisesti tehtyjen ehdotusten joukosta Sofyn hallitus
helmikuun 1. päivän ja Sofyn saman vuoden vuosikokouksen välisenä aikana. Ehdotuksen
palkinnonsaajaksi jättäneet Sofyn hallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat estyneitä
osallistumaan palkinnonsaajan valitsemiseen, eikä heillä ole oikeutta olla kokouksessa
läsnä valinnan aikana. Ehdotuksen tehnyt Sofyn jäsen tai varajäsen ei voi myöskään siten
toimia kyseisen kokouksen puheenjohtajana. Hallitus perustelee valinnan 1 §:ssä
mainituin perustein.
Koska palkinto on fyysinen kiertopalkinto, sitä ei voida jakaa useamman ehdotuksen
kesken.
Jos valinnasta ei ole yksimielisyyttä, se ratkaistaan äänestämällä. Äänioikeutettuja ovat
Sofyn hallituksen kokouksessa läsnä olevat jäsenet ja varajäsenet.
Äänestyksen voittoon vaaditaan annettujen äänten absoluuttinen enemmistö. Jos yksikään
ehdokas ei saa äänten absoluuttista enemmistöä, äänestetään uudestaan kahden eniten
ääniä saaneen ehdotuksen kesken. Jos äänestyskierroksella eniten ääniä saaneita
ehdotuksia on enemmän kuin kaksi, tai jos eniten ääniä saaneita ehdotuksia on vain yksi
mutta toiseksi eniten ääniä saaneita ehdotuksia on useampi kuin yksi, seuraavalle
äänestyskierrokselle otetaan kaikki ensimmäiseksi tai toiseksi sijoittuneet ehdotukset.

Jos äänestyksessä on jäljellä vain kaksi ehdotusta, tasatilanteen ratkaisee kokouksen
puheenjohtaja.
5§
Palkinnon myöntää Sofyn vuosikokous.
6§
Kiertopalkinto siirretään sen edelliseltä haltijalta valitulle haltijalle Sofyn vuosikokouksessa
tai viivyttelemättä sen jälkeen.

