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PÖYTÄKIRJA 

Kiltakunnan kokous 8/2012 

Aika:  Keskiviikko 3.10.2012 klo 17.00 
Paikka:  K101, rakennus Konetekniikka K1 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Puhemies avasi kokouksen kello 17.04. 

Kiltakunta siirtyi kokoustauolle kello 17.05. 

Kiltakunta palasi kokoustauolta kello17.14. 

2. Esteellisyyksien ja eronpyyntöjen toteaminen 

Ei todettuja esteellisiä.   

Ei todettuja eronpyyntöjä. 

3. Estyneisyysilmoitusten ja läsnä olevien jäsenten toteaminen 

Estyneisyydestään kokoukseen olivat ilmoittaneet Hannes Kallioinen, Samuli Salovaara, 
Jari Isaksson, Jukka Viljanen, Åke Stenberg, Ari-Matti Vaari, Nurmi Kalle ja Ilkka 
Mäkinen. 

Todettiin läsnäolijat: 

Saulny Nicolas läsnä 
Kallioinen Hannes poissa 
Andersson Max läsnä 
Kinnunen Anniina poissa ilmoittamatta 
Parviainen Mikko poissa 
Koskinen Kalle-Heikki läsnä 
Lintilä Tommi läsnä 
Haavisto Mikko läsnä 
Salovaara Samuli poissa 
Väänänen Ville läsnä 
Isaksson Jari poissa 
Tukiainen Teemu läsnä 
Viljanen Jukka poissa 
Immonen Veikko läsnä 
Stenberg Åke poissa  
Vaari Ari-Matti poissa 
Siilin Niko läsnä 
Manninen Otso poissa ilmoittamatta 
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Mattila Tuomas läsnä 
Kalasniemi Jani läsnä kohdasta 10 alkaen 

Nurmi Kalle poissa 
Pesola Oskari läsnä 
Viljanen Mikko läsnä kohtaan 10 saakka 
Mäkinen Ilkka poissa 

4. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous oli kutsuttu koolle killan sääntöjen mukaisesti ja läsnä oli 12 kiltakunnan 
jäsentä, heidän joukossaan puhemies tai varapuhemies. Todettiin kokous laillisesti 
koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 

5. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valitseminen 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Nicolas Saulny ja Niko Siilin. Ääntenlaskijoiksi valittiin 
Ville Väänänen ja Veikko Immonen. Äänenlaskijat toimivat pöytäkirjan varatarkastajina 
ja pöytäkirjantarkastajat äänten varalaskijoina. 

6. Työjärjestyksen vahvistaminen 

Vahvistettiin esityslista (liite 1) kokouksen työjärjestykseksi. Siirrettiin kohta 10. 
Kiltakunnan työjärjestys kohtaan 9. 

7. Ilmoitusasiat 

7.1 Työjärjestysten käsittelyaikataulu 

Kiltakunta nimitti kokouksessaan 7/2012 työryhmän valmistelemaan ja esittämään 
muutoksia hallituksen, kiltakunnan ja jatkuvuustoimikunnan työjärjestyksiin sekä 
vaalijärjestykseen. Työryhmä on aloittanut työnsä ja pyytää lausuntoja työjärjestyksiin 
liittyviltä elimiltä. Valmistelu- ja käsittelyaikataulu on seuraava: 
- Hallitus lausunut työjärjestyksestään 25.9. 
- KIKH ja KIKK työjärjestykset lähetetty kiltakunnalle kokouskutsun 8/2012 ohessa 
- Kiltakunta päättänee KIKH+KIKK työjärjestyksistä kokouksessaan 3.10. 
- Jatkuvuustoimikunta käsittelee ja lausuu työjärjestyksestään 22.10. mennessä 
- Vaalilautakunta käsittelee ja lausuu vaalijärjestyksestä 22.10. mennessä 
- Jatkuvuustoimikunnan työjärjestys ja vaalijärjestys lähetetään kiltakunnalle  
  tutustuttavaksi 23.10. mennessä 
- Kiltakunta päättänee jatkuvuustoimikunnan työjärjestyksestä ja vaalijärjestyksestä  
  kokouksessaan 30.10. 

7.2. Kiltakunnan 2013 ehdokasasettelu 

 Kiltakuntaan 2013 voi asettua ehdolle perjantaihin 5.10. klo 16 saakka.  

7.3. Insinööritieteiden ylioppilaat ry:n perustamiskokous 

 Yhdistyksen perustamiskokous pidetään ma 8.10. klo 16 salissa K216. 

8. Koneinsinöörikillan liittyminen korkeakoulutason kattojärjestön perustajajäseneksi 

Hallitus on valmistellut kuluvana vuonna yhdessä korkeakoulumme muiden kiltojen 
(Rakennusinsinöörikilta ja Maanmittarikilta) kanssa korkeakoulutason kattojärjestön 
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perustamista. Järjestön tärkein funktio on toimia koko korkeakoulun opiskelijat 
huomioon ottavana toimijana, joka toimii myös kiltojen yhteistyöelimenä. Järjestön 
sääntöluonnos on pöytäkirjan liitteenä 2. 

Tärkeimpiä yksityiskohtia järjestön rakenteesta: 
- Nimeksi on muovautumassa Insinööritieteiden ylioppilaat ry 
- Järjestö on liittomuotoinen eli henkilöjäsenien sijaan järjestön jäseninä toimivat  
  yhdistykset, tässä tapauksessa Insinööritieteiden korkeakoulun killat 
- Ylintä päätäntävaltaa käyttää valtuusto, joka koostuu jäsenyhdistysten edustajista 
  suhteutettuna jäsenmäärään, kuitenkin siten, että yhdellä jäsenyhdistyksellä voi olla 
  maksimissaan 40% osuus valtuuston paikoista 
- Toimintaa pyörittää syksyllä valittava hallitus, jonka kokoaa hallituksenmuodostaja 
- Järjestön tärkein tehtävä on toimia koko korkeakoulun opiskelijoiden näkökulmasta 
  edunvalvontakysymyksissä sekä edesauttaa kiltojen yhteistyötä. 

Järjestön perustamiskokous pidetään 8.10.2012 klo 16.00 salissa K216. Koska 
järjestön jäseninä toimivat yhdistykset, järjestön perustajina toimivat myös 
yhdistykset.  

Hallitus on kokouksessaan 24/2012 päättänyt esittää kiltakunnalle, että se valtuuttaisi 
hallituksen allekirjoittamaan korkeakoulujärjestön perustamisasiakirjat killan nimissä ja 
liittämään killan järjestön jäseneksi. 

Päätös:	  Kiltakunta päätti valtuuttaa hallituksen allekirjoittamaan korkeakoulujärjestön 
perustamisasiakirjat killan nimissä ja liittämään killan järjestön jäseneksi. 

9. Kiltakunnan työjärjestys (Koskinen) 

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

Työryhmän käsityksen mukaan voimassaoleva kiltakunnan työjärjestys on päivätty 
vuodelle 2005, mutta tarkempaa tietoa hyväksymisajankohdasta ei löydetty. 
Työryhmä laati vuoden 2005 työjärjestyksen pohjalta esityksen kiltakunnalle uudeksi 
kiltakunnan työjärjestykseksi. Vuoden 2005 työjärjestyksen sitä voidaan muuttaa 
kiltakunnan kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. 

Esitys hallituksen työjärjestykseksi on pöytäkirjan liitteenä 3. Vuoden 2005 korvatta 
työjärjestys on liitteenä 4. 

Kalasniemi esitti Mattilan kannattamana, että 8 § toisen momentin jälkeen lisätään 
virke ”Puhelin- tai videoyhteydellä kokoukseen osallistuva kiltakunnan jäsen ei saa 
äänestää kokouksessa.” 

Päätös: Kiltakunta päätti hyväksyä kiltakunnan työjärjestyksen esityksen mukaisesti seuraavin 
muutoksin: 

- 8 § toisen momentin jälkeen lisätään virke ”Puhelin- tai videoyhteydellä kokoukseen osallistuva 
kiltakunnan jäsen ei saa äänestää kokouksessa.” 

Työjärjestys astuu voimaan 4.11.2012 ja korvaa kaikki aiemmat kiltakunnan työjärjestykset. Uusi 
kiltakunnan työjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 5.  
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10. Hallituksen työjärjestys (Koskinen) 

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

Työryhmän käsityksen mukaan voimassaoleva hallituksen työjärjestys on päivätty 
vuodelle 2005, mutta tarkempaa tietoa hyväksymisajankohdasta ei löydetty. 
Työryhmä laati vuoden 2005 työjärjestyksen pohjalta luonnoksen uudeksi 
työjärjestykseksi. Luonnos esiteltiin ja lähetettiin hallitukselle lausuttavaksi 18.9. 

Hallitus on lausunut luonnoksesta 25. syyskuuta, minkä jälkeen työryhmä on laatinut 
esityksen kiltakunnalle uudeksi hallituksen työjärjestykseksi. Vuoden 2005 
työjärjestyksen mukaan sitä voidaan muuttaa kiltakunnan kokouksessa vähintään 
kolmen neljäsosan (3/4) äänten enemmistöllä. 

Esitys hallituksen työjärjestykseksi on pöytäkirjan liitteenä 6. Vuoden 2005 korvattava 
työjärjestys on liitteenä 7.  

Kiltakunta keskusteli ja siirtyi kokoustauolle kello 18.19. 

Kiltakunta palasi kokoustauolta kello 18.24. 

Kalasniemi esitti Anderssonin kannattamana, että työjärjestykseen lisätään luku III ja 
pykälät 6, 7 ja 8 seuraavasti: 

”III Toiminnan suunnittelu 

6 § Toimintasuunnitelma 

Kiltakunnan hyväksymä uusi hallitus laatii ennen toimikautensa alkua vuodestaan 
toimintasuunnitelman, joka tuodaan kiltakunnalle hyväksyttäväksi marraskuussa 
samaan kokoukseen, jossa päätetään talousarviosta. Toimintasuunnitelma on lyhyt 
kuvaus uuden hallituksen tavoitteista toimikaudellaan. 

7 § Talousarvio 

Kuluvan vuoden hallitus valmistelee yhdessä kiltakunnan kanssa budjetin uudelle 
hallitukselle tarkastettavaksi. Tultuaan valituksi, uusi hallitus tarkastaa talousarvion 
toimintasuunnitelmansa pohjalta ja tekee siihen tarvittavat tarkennukset ja päivitykset. 
Uusi hallitus tuo talousarvion kiltakunnalle hyväksyttäväksi marraskuun kokoukseen. 

8 § Hallitussuunnitelma 

Uusi hallitus ja toimihenkilöt tekevät vuodestaan hallitussuunnitelman, joka sisältää 
toimenpiteet toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.  Hallitussuunnitelma 
tuodaan kiltakunnalle tiedoksi kiltakunnan helmikuun kokoukseen.” 

Lisäksi muiden lukujen ja pykälien numerointi muutetaan vastaamaan esitystä. 

Päätös: Kiltakunta päätti hyväksyä hallituksen työjärjestyksen esityksen mukaisesti 
seuraavin muutoksin: 

- Lisätään työjärjestykseen luku III ja pykälät 6, 7 ja 8 seuraavasti: 

 ”III Toiminnan suunnittelu 

6 § Toimintasuunnitelma 
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Kiltakunnan hyväksymä uusi hallitus laatii ennen toimikautensa alkua vuodestaan 
toimintasuunnitelman, joka tuodaan kiltakunnalle hyväksyttäväksi marraskuussa 
samaan kokoukseen, jossa päätetään talousarviosta. Toimintasuunnitelma on 
lyhyt kuvaus uuden hallituksen tavoitteista toimikaudellaan. 

7 § Talousarvio 

Kuluvan vuoden hallitus valmistelee yhdessä kiltakunnan kanssa budjetin uudelle 
hallitukselle tarkastettavaksi. Tultuaan valituksi, uusi hallitus tarkastaa 
talousarvion toimintasuunnitelmansa pohjalta ja tekee siihen tarvittavat 
tarkennukset ja päivitykset. Uusi hallitus tuo talousarvion kiltakunnalle 
hyväksyttäväksi marraskuun kokoukseen. 

 8 § Hallitussuunnitelma 

 Uusi hallitus ja toimihenkilöt tekevät vuodestaan hallitussuunnitelman, joka 
sisältää toimenpiteet toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamiseksi.  
Hallitussuunnitelma tuodaan kiltakunnalle tiedoksi kiltakunnan helmikuun 
kokoukseen.” 

Lisäksi muiden lukujen ja pykälien numerointi muutetaan vastaamaan esitystä 

Työjärjestys astuu voimaan 4.11.2012 ja korvaa kaikki aiemmat hallituksen 
työjärjestykset. Uusi hallituksen työjärjestys on esitetty kokonaisuudessaan liitteessä 
8. 

11. Muut esille tulevat asiat 

11.1 Kiltakuntavaalit 2013 

Asettukaa ehdolle ja äänestäkää kiltakuntavaaleissa 14. – 15.10. 

11.2 Anderssonin ponsi hallitukselle:  

Killan termosluku on hälyttävän alhainen. Millä aikataululla hallitus  

aikoo paikantaa olemassa olleet termoslaitteet, tahi hankkia uudet  

vastaavanlaiset? 

Kiltakunta odottaa ponteen vastausta seuraavassa kokouksessaan 30.10.2012. 

11.3 SIK:n valtuustolta kestää 15 min avata kokouksensa 

Kalasniemi vieraili Sähköinsinöörikillan valtuuston kokouksessa ja kertoi, että kokousrutiinit 
sujuvat siellä hitaasti. 

11.4. AYY:n suhde OLL:oon 

AYY on SYL:n kautta Opiskelijoiden Liikuntaliitto ry:n (OLL) jäsen. OLL on vastuussa 
huippu-urheilijoiden edunvalvonnasta ja tuo nyt AYY:lle rahaa. Edunvalvonta aiotaan 
siirtää Olympiakomitealle, joten AYY on alkanut kyseenalaistaa liiton olemassaoloa ja 
yrittää ajaa sitä kansalliseksi kattojärjestöksi. 

11.5 SYL:lta liitookokousmateriaalia 

SYL on toimittanut liittokokousmateriaalia lausuntakierrokselle, lisätietoa osoitteessa 
syl.fi. AYY on lisäksi esittänyt SYL:n hallitukseen 2013 kahta henkilöä, Noora Laakia ja 
Kati Penttistä.  
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11.6. TEK lukukausimaksumyönteinen 

TEK on julistanut virallisen kantansa lukukausimaksuihin myönteiseksi. Kalasniemi 
toivoi mielipidekirjoituksia asian tiimoilta, sillä SYL:n nimi alkaa olla kulunut mediassa. 

12. Kokouksen päättäminen 

Puhemies päätti kokouksen kello 18.59. 

 

Liitteet:    Liite 1: Kokouskutsu ja esityslista 
Liite 2: Luonnos korkeakoulutason kattojärjestön säännöiksi 
Liite 3: Työryhmän esitys uudeksi kiltakunnan työjärjestykseksi 
Liite 4: Korvattava vuoden 2005 kiltakunnan työjärjestys 
Liite 5: Kiltakunnan uusi työjärjestys 
Liite 6: Työryhmän esitys uudeksi hallituksen työjärjestykseksi 
Liite 7: Korvattava vuoden 2005 hallituksen työjärjestys 
Liite 8: Hallituksen uusi työjärjestys 

 

 

Espoossa      3 . 10 . 2012 

       

 

 

Kalle-Heikki Koskinen   Riikka Häsä 

Kiltakunnan puhemies   Sihteeri 

 

  

 

Nicolas Saulny   Niko Siilin 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 


