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PÖYTÄKIRJA 

Kiltakunnan kokous 5/2012 

Aika:  Tiistai 17.4.2012 klo 17.00 
Paikka:  K202, rakennus Konetekniikka K1 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puhemies avasi kokouksen kello 17.04. 

2. Esteellisyyksien ja eronpyyntöjen toteaminen 

Ei todettuja esteellisiä.  

Ei todettuja eronpyyntöjä. 

3. Estyneisyysilmoitusten ja läsnä olevien jäsenten toteaminen 

Estyneisyydestään kokoukseen olivat ilmoittaneet Nicolas Saulny, Anniina Kinnunen, 
Tommi Lintilä, Teemu Tukiainen, ja Mikko Viljanen. 

Todettiin läsnäolijat: 
 
Kallioinen Hannes poissa ilmoittamatta 
Andersson Max läsnä  
Parviainen Mikko läsnä kohtaan 9 saakka 
Koskinen Kalle-Heikki läsnä 
Haavisto Mikko läsnä  
Salovaara Samuli estynyt 31.9. asti. 
Väänänen Ville läsnä  
Isaksson Jari läsnä 
Viljanen Jukka läsnä 
Immonen Veikko läsnä kohdasta 7 alkaen 
Stenberg Åke läsnä 
Vaari Ari-Matti läsnä 
Siilin Niko läsnä 
Manninen Otso poissa ilmoittamatta 
Mattila Tuomas läsnä 
Kalasniemi Jani läsnä kohdasta 7 alkaen 
 
Nurmi Kalle läsnä  
Pesola Oskari läsnä 
Mäkinen Ilkka läsnä 
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4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous oli kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti ja läsnä oli 16 kiltakunnan 
jäsentä, heidän joukossaan puhemies tai varapuhemies. Todettiin kokous laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tuomas Mattila ja Åke Stenberg. Ääntenlaskijoiksi 
valittiin Erno Bister ja Kalle Nurmi. Äänenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina 
ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina. 

6. Työjärjestyksen vahvistaminen 

Vahvistettiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. 

7. Ilmoitusasiat 

7.1 Hallituksen jäsenten kuulumiset 

Hallituksen jäsenet esittelivät kuulumisia omalta sektoriltaan (liite 2). 

7.3 Telatraktorin julkistustilaisuus ti 24.4. klo 20 Alvarin aukiolla 

Killan telatraktori Veera on valmis ja se julkistetaan Alvarin aukiolla tiistaina 24.4. klo 
20. 

7.3 Elämysjaosvastaava Sara Myllylä jättää tehtävänsä 

Killan toimihenkilö Sara Myllylä on ilmoittanut jättävänsä elämysjaosvastaavan 
tehtävän kevään aikana. Hallitus etsii uutta toimijaa hänen tilalleen. 

8. Koneinsinöörikilta ry:n sääntöjen muuttaminen (Koskinen) 

Kiltakunta on kokouksessaan 6/2011 19.9.2011 nimittänyt sääntötyöryhmän 
valmistelemaan killan sääntöjen muuttamista. Sääntötyöryhmä on työskennellyt 
sääntöjen parissa syksyn ja vuodenvaihteen. Työn etenemistä esiteltiin kiltakunnalle 
sen edellisessä kokouksessa 4/2012. 

Sääntötyöryhmän esitys 10.4.2012 muutoksista killan sääntöihin on esitetty liitteessä 
3. Sääntötyöryhmän esitys 10.4.2012 killan uusiksi säännöiksi on esitetty liitteessä 4. 
Sääntötyöryhmän täydennys muutoksista killan sääntöihin AYY:n sääntötoimikunnan 
lausunnon pohjalta (liite 5) on esitetty liitteessä 6. Liite 4 liitteen 6 muutoksin on 
sääntötyöryhmän lopullinen pohjaesitys uusiksi säännöiksi. 

Siilin esitti Kalasniemen kannattamana, että 4 § viimeisen momentin lause ”Valitus on 
toimitettava kirjallisena hallitukselle neljän (4) viikon kuluessa kirjallisen 
erottamispäätöksen toimittamisesta.” muutetaan muotoon ” Valitus on toimitettava 
kirjallisena hallitukselle neljän (4) viikon kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen 
lähettämisestä.”  

Väänänen esitti Mäkisen kannattamana, että 7 § viimeisen momentin virke ”Ellei näissä 
säännöissä toisin määrätä, päätökset yleisessä kokouksessa tehdään ehdottomalla 
enemmistöllä annetuista äänistä, vaaleissa kuitenkin suhteellisella enemmistöllä 
annetuista äänistä.” muutetaan muotoon ”Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, 
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päätökset yleisessä kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista 
äänistä, vaaleissa kuitenkin suhteellisella enemmistöllä annetuista äänistä.” 

Andersson esitti Mattilan kannattamana, että 8 § toisen momentin lause ”kun läsnä on 
12 kiltakunnan jäsentä” muutetaan muotoon ”kun läsnä on vähintään 12 kiltakunnan 
jäsentä”. 

Kalasniemi esitti Stenbergin kannattamana, että 9 § lause ”Hajotettu kiltakunta hoitaa 
tehtäviään” muutetaan muotoon ”Vanha kiltakunta hoitaa tehtäviään”. 

Kalasniemi esitti Isakssonin kannattamana, että 12 § ensimmäisestä numeroidusta 
listasta poistetaan kohta 7 ”päätetään jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle 
lukuvuodelle” ja 6 § viimeinen virke ”Jäsenmaksujen suuruudet määrää kiltakunta 
vuosittain marraskuussa." muutetaan muotoon "Jäsenmaksujen suuruudet määrää 
kiltakunta.” 

Päätös: Kiltakunta päätti yksimielisesti hyväksyä muutokset sääntöihin 
sääntötyöryhmän esityksen (liitteet 4 ja 5) mukaisesti seuraavin muutoksin: 

- 4 § viimeisen momentin lause ”Valitus on toimitettava kirjallisena hallitukselle 
neljän (4) viikon kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen toimittamisesta.” 
muutetaan muotoon ” Valitus on toimitettava kirjallisena hallitukselle neljän (4) 
viikon kuluessa kirjallisen erottamispäätöksen lähettämisestä.” 

- 7 § viimeisen momentin virke ”Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, päätökset 
yleisessä kokouksessa tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, 
vaaleissa kuitenkin suhteellisella enemmistöllä annetuista äänistä.” muutetaan 
muotoon ”Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, päätökset yleisessä kokouksessa 
tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä, vaaleissa kuitenkin 
suhteellisella enemmistöllä annetuista äänistä.” 

- 8 § toisen momentin lause ”kun läsnä on 12 kiltakunnan jäsentä” muutetaan 
muotoon ”kun läsnä on vähintään 12 kiltakunnan jäsentä”. 

- 9 § lause ”Hajotettu kiltakunta hoitaa tehtäviään” muutetaan muotoon ”Vanha 
kiltakunta hoitaa tehtäviään”. 

- 12 § ensimmäisestä numeroidusta listasta poistetaan kohta 7 ”päätetään 
jäsenmaksujen suuruudet seuraavalle lukuvuodelle” ja 6 § viimeinen virke 
”Jäsenmaksujen suuruudet määrää kiltakunta vuosittain marraskuussa." muutetaan 
muotoon "Jäsenmaksujen suuruudet määrää kiltakunta.” 

Muutosesitys käsitellään toisen kerran kiltakunnan seuraavassa kokouksessa 6/2012. 
Hyväksytyt säännöt on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 7. 

9. Muut esille tulevat asiat 

14.1 Väänänen huomautti, että työjärjestyksen muutokset voisi käsitellä vasta syksyllä, 
koska ensi kokouksessa käsitellään talouskatsaus. 

14.2 Andersson ehdotti, että kiltakunta pitää pienimuotoiset kesäpäivät 

10.  Kokouksen päättäminen 

Puhemies päätti kokouksen kello 19.27. 
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Liitteet:    Liite 1: Esityslista 
Liite 2: Hallituksen kuulumiset 
Liite 3: Sääntötyöryhmän esitys muutoksista killan sääntöihin 10.4.2012 
Liite 4: Sääntötyöryhmän esitys killan uusiksi säännöiksi 10.4.2012 
Liite 5: AYY:n sääntötoimikunnan sähköpostilausunto koskien sääntötyöryhmän 
esitystä 10.4.2012 
Liite 6: Sääntötyöryhmän täydennys esitykseen 10.4.2012 AYY:n 
sääntötoimikunnan lausunnon pohjalta 17.4.2012 
Liite 7: Killan uudet säännöt 
 

 

 

 

Espoossa      17 . 4 . 2012 

       

 

 

Kalle-Heikki Koskinen   Riikka Häsä 

Kiltakunnan puhemies   Sihteeri 

 

  

 

Tuomas Mattila   Åke Stenberg 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 

 


