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PÖYTÄKIRJA 

Ylimääräinen kokous KIK100-historiasta 

Aika:  Tiistai 19.3.2019 klo 16.30 

Paikka:  K215, Konetekniikka K1, Otakaari 4 

Läsnäolijat: 

Lista läsnäolijoista on liitteenä 1. 

1. Kokouksen avaaminen 

Killan yleisen kokouksen puhemies Niki Vihtola avasi kokouksen klo 16.34. 

2. Kokoustoimihenkilöiden valitseminen 

2.1 Kokouksen puheenjohtajan valinta 

Killan yleisen kokouksen puheenjohtajana toimii killan sääntöjen mukaan yleisen kokouksen 

puhemies Niki Vihtola. 

 

2.2 Kokouksen sihteerin valinta 

Killan yleisen kokouksen sihteerinä toimii killan sääntöjen mukaan hallituksen sihteeri Taru 

Jormakka. 

 

2.3 Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Mikko Rahkonen ja Mikko Nuutinen.  

 

2.4 Ääntenlaskijoiden valinta 

Valittiin ääntenlaskijoiksi Viktor Törhönen ja Jonas Korpela. 

 

Ääntenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina ja pöytäkirjantarkastajat äänten 

varalaskijoina. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kutsu killan yleiseen kokoukseen on julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla 

sekä lähetettävä jäsenille sähköpostitse vähintään kahta (2) viikkoa ennen 

kokousta. 

Kokous oli kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti. Todettiin kokous 

laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
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4. Työjärjestyksen vahvistaminen 

Vahvistettiin killan yleisen kokouksen työjärjestys ja esityslista (liite 2) 

kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Ilmoitusasiat 

6. KIK100-historian hyväksyminen 

Vuonna 2013 killassa aloitettiin lähestyviä 100v-juhlia silmällä pitäen KIK100-

historiateoksen kokoaminen. Tarkoituksena oli käydä killan ensimmäiset 100 vuotta 

perusteellisesti läpi.  

Heti alkuvaiheessa teosta tekemään palkattiin AYY:n arkistonhoitaja Tiina Metso. 

Alkuperäisessä työryhmässä killan puolelta olivat mukana Jaakko Rauhala, Jari Isaksson ja 

Matti Nurmi sekä ohjausryhmässä Panu Sainio, Anton Eskola, Kalevi Ekman, Ari Väisänen 

ja Ilkka Hiirsalmi. Heidän lisäkseen teoksen eteen näki vaivaa moni silloinen hallituslainen 

sekä kymmenet vanhat kiltalaiset mm. etsien aineistoa.   

Teoksen oli tarkoitus valmistua satasvuoden aikana ja alkuperäinen aiottu 

valmistumispäivämäärä oli 1.9.2014. Teos ei kuitenkaan erinäistä syistä johtuen tähän 

päivään mennessä valmistunut, vaan kasassa oli vain noin 80% koko teoksesta. Tämän 

jälkeen teos kohtasi erittäin suuria haasteita ja seuraavaan pariin vuoteen teos ei edennyt 

käytännössä ollenkaan.   

Teoksen valmistumisen pitkittyessä killan puolelta soihtua ovat olleet kantamassa Heikki 

Laaki, Markus Ylänen, Paavo Pietikäinen, Tuukka Virkki ja Ville Myllylä. Teosta ei ole 

missään vaiheessa unohdettu ja se on ollut koko ajan tarkoitus saattaa valmiiksi, mutta 

teoksen työstäminen on ollut erittäin haasteellista. Syksyllä 2017 teosta toimittamaan 

palkattiin Anu Heiskanen. 

Tämän jälkeen teos alkoi taas vihdoin edetä ja vuoden 2018 aikana viimeisetkin 

materiaalit on saatu kerättyä kasaan ja taitto sekä lopputyöstö on voitu aloittaa.  

Nyt teos on saatu vihdoin valmiiksi ja killan yleisen kokouksen käsiteltäväksi.   

Teoksen on kirjoittanut Tiina Metso, toimittanut Anu Heiskanen ja taittanut Ville Niemi 

(www.viiksimaisteri.fi). Lisäksi mukana on ollut killan puolelta työryhmä, ohjausryhmä, 

puuharyhmä sekä suuri joukko sekä vanhoja että nykyisiä kiltalaisia.  

Esitys: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä KIK100-historiateoksen. 

Päätös: Killan yleinen kokous päätti valtuuttaa killan hallituksen hyväksymään KIK100-

historiateoksen. 

7. KIK100-historian lisäbudjetin hyväksyminen 

Käsiteltiin KIK100-historian lisäbudjetti (liite 3).  

Esitys: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä KIK100-historian lisäbudjetin. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

8. Tiina Metson KIK100-historian tutkimusapurahan toisen osuuden käsittely 
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Tiina Metson ja killan välisen alkuperäisen sopimuksen mukaisesti kilta on 

maksanut ensimmäisen osan (5000,00 euroa) tutkimusapurahaa projektin 

alkuvaiheessa.   

Käsiteltiin Metson tutkimusapurahan loppuosan (10 555,55 euroa) 

maksaminen. Alkuperäisen sopimuksen mukaan loppuosa maksetaan "työn 

valmistuttua ja killan hyväksyttyä kirjoituksen".  

Esitys: Killan yleinen kokous päätti hyväksyä Tiina Metson tutkimusapurahan toisen 

osuuden maksamisen.  

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

9. Wirsutoimikunnan nimitys 

Laulukirja Wirsun nykyinen painos on vähissä. Lisäksi killalla ei ole enää pariin 

vuoteen ollut kunnianosoituksina annettavia nahkakantisia Wirsuja. Näistä 

syistä johtuen on päätetty aloittaa uusi Wirsu-projekti. Projektin tarkoituksena 

on tehdä päivitetty painos perinteikkäästä Wirsusta.   

Hallitus katsoo, että uuden Wirsun tekoprosessiin sopivin muoto on yleisen 

kokouksen nimittämä toimikunta. Killan sääntöjen mukaan yleinen kokous voi 

valita avukseen toimikuntia. Yleinen kokous määrittelee toimikunnan 

puheenjohtajan, toimikunnan tehtävät, toimikauden keston ja mahdollisesti 

käytettävissä olevat varat.  

Hallitus avasi haun Wirsutoimikuntaan ajalle 27.2.2019-10.3.2019. Hallitus 

muodosti hakemusten perusteella esityksen toimikunnan jäsenistä (liite 4). 

Esitys: Killan yleinen kokous päätti nimittää Wirsutoimikunnan puheenjohtajan ja 

kokoonpanon esityksen mukaisesti. Toimikunnan tehtävä on suunnitella ja esittää 

yleiselle kokoukselle hyväksyttäväksi uusi laulukirja Wirsu. Wirsutoimikunnan 

toimikausi loppuu, kun uusi Wirsu on killan hyväksymä tai yleinen kokous lakkauttaa 

toimikunnan. Wirsutoimikunnalle myönnetään varoja käytettäväksi tarvittaessa 

hallituksen päätöksellä. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

10. Muut esille tulevat asiat 

11. Seuraava killan yleinen kokous 

Esitys: Seuraava killan yleinen kokous pidetään joko sääntömääräisesti tai kun puhemies sitä 

kirjallisesti hallitukselta vaatii. 

Päätös: Päätettiin esityksen mukaisesti. 

12. Kokouksen päättäminen  

Killan yleisen kokouksen puheenjohtaja Niki Vihtola päätti kokouksen ajassa 17.11. 
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Liitteet:   

Liite 1: Kokouksen läsnäololuettelo 

Liite 2: Killan yleisen kokouksen työjärjestys  

Liite 3: KIK100-historian lisäbudjetti 

Liite 4: Hallituksen esitys Wirsutoimikunnasta 

 

 

Espoossa       .   .2019 

 

 

___________________________  ___________________________ 

Niki Vihtola    Taru Jormakka 

Killan yleisen kokouksen puhemies  Kokouksen sihteeri 

 

 

___________________________   ___________________________ 

Mikko Nuutinen   Mikko Rahkonen 

Pöytäkirjantarkastaja    Pöytäkirjantarkastaja  


