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PÖYTÄKIRJA 

Kiltakunnan kokous 9/2012 

Aika:  Tiistai 30.10.2012 klo 17.00 
Paikka:  K101, rakennus Konetekniikka K1 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puhemies avasi kokouksen kello 17.08. 

2. Esteellisyyksien ja eronpyyntöjen toteaminen 

Ei todettuja esteellisiä.   

Ei todettuja eronpyyntöjä. 

3. Estyneisyysilmoitusten ja läsnä olevien jäsenten toteaminen 

Estyneisyydestään kokoukseen olivat ilmoittaneet Teemu Tukiainen, Jukka Viljanen, 
Ari-Matti Vaari, Kalle Nurmi, Oskari Pesola ja Ilkka Mäkinen. 

Todettiin läsnäolijat: 

Saulny Nicolas läsnä 
Kallioinen Hannes läsnä 
Andersson Max läsnä 
Kinnunen Anniina poissa ilmoittamatta 
Parviainen Mikko läsnä 
Koskinen Kalle-Heikki läsnä 
Lintilä Tommi poissa ilmoittamatta 
Haavisto Mikko läsnä 
Salovaara Samuli läsnä 
Väänänen Ville läsnä kohtaan 12 asti 
Isaksson Jari läsnä 
Tukiainen Teemu poissa 
Viljanen Jukka poissa 
Immonen Veikko läsnä 
Stenberg Åke läsnä  
Vaari Ari-Matti poissa 
Siilin Niko läsnä 
Manninen Otso poissa ilmoittamatta 
Mattila Tuomas läsnä 
Kalasniemi Jani läsnä  
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Nurmi Kalle poissa 
Pesola Oskari poissa 
Viljanen Mikko läsnä kohtaan 8 asti 
Mäkinen Ilkka poissa 
 
Myönnettiin jatkuvuustoimikunnan puheenjohtaja Tuomas Kontrolle läsnäolo- ja 
puheoikeus. 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous oli kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti ja läsnä oli 15 kiltakunnan 
jäsentä, heidän joukossaan puhemies tai varapuhemies. Todettiin kokous laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Jari Isaksson ja Jani Kalasniemi. Ääntenlaskijoiksi 
valittiin Max Andersson ja Niko Siilin. 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 omilta sektoreiltaan (liite 2). 

7.2. Insinööritieteiden ylioppilaat ry perustettu 

Koneinsinöörikilta oli perustamassa Insinööritieteiden ylioppilaat ry:tä (ITY) 
perustamiskokouksessa ma 8.10.2012. ITY on korkeakoulutason järjestö, johon tällä 
hetkellä kuuluvat killan lisäksi Rakennusinsinöörikilta ry ja Maanmittarikilta ry. 
Lisätietoa hallituksen puheenjohtaja Bisteriltä.  

7.3. ITY:n kannanotto fuksikasvatuksen järjestämiseksi tulevaisuudessa 

Insinööritieteiden Ylioppilaat ry on antanut kannanoton siitä, miten phuksikasvatus 
tulisi tutkintouudistuksen myötä järjestää. Kannanoton mukaan killat opiskelijoita 
varten ja niiden tehtävä on yhdistää saman alan opiskelijoita, ei erottaa heitä. 
Jokaisella phuksilla tulisi olla oma kilta, joka ottaa hänet vastaan. Kannanotto 
kokonaisuudessaan on liitteenä 3. 

7.4. Vaalijärjestyksen muuttaminen myöhäistyy 

Suunnitelmasta poiketen työjärjestystyöryhmä ei ole ehtinyt valmistella muutoksia 
killan vaalijärjestykseen. Vaalijärjestyksen muuttamiseen palattaneen alkuvuodesta 
2013. 

7.5. Tänään on kiltakunnan 2012 viimeinen kokous 

7.6. Martin Aalto Konergiasta hakee AYY:n edustajiston puheenjohtajaksi 

7.7. TEK:n halloped-haku on käynnissä huomiseen 
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TEK hakee hallopedeja. Lisätietoa www.teekkari.fi. 

7.8. AYY:n vapaaehtoishaku hallitukseen ja jaostoihin auki 

Lisätietoa www.ayy.fi/stop. 

7.9. AYY:n stipendihaku on auki huomiseen 

Lisätietoa www.ayy.fi. 

8. Katsaus killan talouteen (Jukka Kakkonen) 

Hallituksen talousministeri Kakkonen esitteli osavuosikatsauksen killan taloudelliseen 
tilaan. 

Päätös: Kiltakunta päätti merkitä talouskatsauksen (liite 4) tiedoksi. 

9. Jatkuvuustoimikunnan työjärjestys (Koskinen) 

Kiltakunta nimitti kokouksessaan 7/2012 13.9.2012 työryhmän valmistelemaan ja 
esittämään muutoksia hallituksen, kiltakunnan ja jatkuvuustoimikunnan työjärjestyksiin 
sekä vaalijärjestykseen. 

Voimassaoleva jatkuvuustoimikunnan työjärjestys on hyväksytty kiltakunnan 
kokouksessa 4/2004. Työryhmä on laatinut voimassaolevan työjärjestyksen pohjalta 
luonnoksen uudeksi työjärjestykseksi. Luonnos lähetettiin jatkuvuustoimikunnalle 
lausuttavaksi 17.10.2012. 

Jatkuvuustoimikunta on keskustellut luonnoksesta, minkä pohjalta työryhmä laati 
esityksen kiltakunnalle uudeksi jatkuvuustoimikunnan työjärjestykseksi. 
Voimassaolevan työjärjestyksen mukaan sitä voidaan muuttaa kiltakunnan 
kokouksessa ehdottomalla äänten enemmistöllä. 

Esitys jatkuvuustoimikunnan työjärjestykseksi toimitettiin kiltakunnalle 
sähköpostilistan kautta perjantaina 26.10.2012. 

Päätös: Kiltakunta päätti yksimielisesti hyväksyä jatkuvuustoimikunnan 
työjärjestyksen esityksen mukaisesti. Työjärjestys astuu voimaan 1.12.2012 ja korvaa 
kaikki aiemmat jatkuvuustoimikunnan työjärjestykset. Jatkuvuustoimikunnan uusi 
työjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 5. 

10. Merkki- ja lippuohjesäännön muuttaminen (Koskinen) 

Koneinsinöörikillan ansiomerkeistä määrätään merkki- ja lippuohjesäännössä. Säännön 
1 § mukaan 

”Pronssinen ansiomerkki myönnetään hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle hänen 
lopettaessaan toimintansa hallituksessa. Pronssinen ansiomerkki luovutetaan hallituksen 
vaihdossa. Ansiomerkin luovuttaa toimikautensa päättävä hallituksen puheenjohtaja. 

Hallitus voi vakaata harkintaa käyttäen myöntää pronssisen ansiomerkin myös muille kuin 
edellä mainituille henkilöille kunnianosoituksena pyyteettömästä toiminnasta killan hyväksi. 
Ansiomerkin luovuttaa hallituksen puheenjohtaja kiltakunnan kokouksessa. 

Pronssista ansiomerkkiä ei kanneta kunnianauhassa.” 
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Monet killan hallituksen jäsenet tai toimihenkilöt toimivat eri tehtävissä useita vuosia 
peräjälkeen. Viime vuosina onkin koettu tilanteita, joissa esimerkiksi pronssinen 
ansiomerkki on myönnetty kultaisen esimerkin jälkeen, mikä sotii ansiomerkkien 
jakojärjestystä vastaan. Puhemies ja hallituksen puheenjohtaja ovat keskustelleet 
säännön muuttamisesta, jotta pronssinen ansiomerkki voitaisiin hallituksen jäsenille tai 
toimihenkilöille jo ensimmäisen toimikauden jälkeen. 

Merkki- ja lippuohjesäännön 25 § mukaan kiltakunta voi muuttaa sääntöä 
kokouksessaan kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. 

Isaksson esitti Anderssonin kannattamana, että 1 § ensimmäisen virke ”Pronssinen 
ansiomerkki myönnetään hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle hänen lopettaessaan 
toimintansa hallituksessa” muutetaan muotoon ”Pronssinen ansiomerkki voidaan myöntää 
hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle hänen lopettaessaan toimintansa hallituksessa” ja 1§ 
toisen kappaleen viimeinen virke ”Ansiomerkin luovuttaa hallituksen puheenjohtaja 
kiltakunnan kokouksessa” muutetaan muotoon ”Ansiomerkin luovuttaa hallituksen 
puheenjohtaja kiltakunnan kokouksessa tai muussa juhlavassa killan tilaisuudessa.” 

Päätös: Kiltakunta päätti muuttaa killan merkki- ja lippuohjesäännön 1 § ensimmäisen 
virkkeen ”Pronssinen ansiomerkki myönnetään hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle 
hänen lopettaessaan toimintansa hallituksessa.” muotoon ”Pronssinen ansiomerkki voidaan 
myöntää hallituksen jäsenelle tai toimihenkilölle, joka on toiminut tehtävässään vähintään 
yhden (1) toimikauden ajan.” Lisäksi kiltakunta päätti muuttaa 1 § toisen kappaleen 
viimeisen virkkeen ”Ansiomerkin luovuttaa hallituksen puheenjohtaja kiltakunnan 
kokouksessa” muotoon ”Ansiomerkin luovuttaa hallituksen puheenjohtaja kiltakunnan 
kokouksessa tai muussa juhlavassa killan tilaisuudessa.” Muutos astuu voimaan 1.12.2012. 

11. Killan jäsenmaksu 

Killan sääntöjen 6 § mukaan 

”Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain lokakuun loppuun mennessä killalle 
jäsenmaksun, joka voi olla erisuuruinen kullekin jäsenryhmälle. Kunniajäsenet ovat 
vapautettuja jäsenmaksuista. Jäsenmaksujen suuruudet määrää kiltakunta.” 

Killan jäsenmaksu on pyritty pitämään muiden Otaniemen kiltojen jäsenmaksun 
tasolla. Kiltojen hallitusten puheenjohtajat ovat keskustelleet jäsenmaksun 
korottamisesta 8 euroon seuraavalle lukuvuodelle. 

Päätös: Kiltakunta päätti killan jäsenmaksuksi kaikille jäsenryhmille 8,00 euroa per 
lukuvuosi. Päätös astuu voimaan 1.6.2013 alkaen ja sovelletaan ensimmäisen kerran 
lukuvuodella 2013-2014. 

12. Muut esille tulevat asiat 

12.1 Hallituksen vastaus kiltakunnan ponteen 

Viime kokouksessaan kiltakunta antoi hallitukselle ponnen kiltahuoneen alhaisesta termosluvusta. 
Hallitus on kartoittanut termospullot ja todennut, että uusia termospulloja on hankittava. 

12.2 Puhemies kiittää kiltakuntaa kuluneesta vuodesta   

Kiltakunnan kausi oli lyhyin kautta killan historian. Läsnä kokouksissa on ollut keskimäärin 16,5 
jäsentä. 
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13. Kokouksen päättäminen 

Puhemies päätti kokouksen kello 18.37. 

 

Liitteet:    Liite 1: Kokouskutsu ja esityslista 
Liite 2: Hallituksen jäsenten kuulumiset 
Liite 3: ITY:n kannanotto phuksikasvatuksen järjestämiseksi tulevaisuudessa 
Liite 4: Killan välitilinpäätös 01/2012 – 19/2012 
Liite 5: Jatkuvuustoimikunnan työjärjestys 

 

 

Espoossa      30 . 10 . 2012 

       

 

 

Kalle-Heikki Koskinen   Riikka Häsä 

Kiltakunnan puhemies   Sihteeri 

 

  

 

Jari Isaksson   Jani Kalasniemi 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 


