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Aika: Tiistai 04.04.2017 klo 16:00. 
Paikka: S3 
Läsnä: 
 Raati: MK 

Puheenjohtaja Atte Lamminsalo   
Sihteeri Aliisa Palm   
Rahastonhoitaja Anna Eskola   
Yritysvastaava Noora Niemimaa   
Tiedotusvastaava Adam Zeidan   
Fuksikapteeni Joel Hakulinen   
Tapahtumavastaava Lauri Suomela   
Kilta- ja opintomestari Mikko Kauhanen   
Emäntä Matius Hurskainen   
Isäntä Lari Leino   
 
Toimihenkilöt: 
Fuksikapteeni Joel Hakulinen  

Sähköpaimen Adam Zeidan  

KV-vastaava Jani Björklund  

Mikroguru Pauli Oikkonen  

Liikuntavastaava Jussi Heikkinen  

TEK-vastaava Jussi Kekki  

Yritystoimari Joona Paananen  

Yritystoimari Samu Lampinen  

Päätoimittaja Reima Hyvönen  

Tiedotustoimari Jukka Johansson  

Arkistointipäällikkö Antti Peltotalo  

50-v toimikunnan puheenjohtaja Teemu Kontro  

Piika Mikael Hämäläinen  

Renki Roope Raisio  

Alumnivastaava Atte Piispanen  

Vuosijuhlavastaava Juhani Mäkinen  

 
Toiminnantarkastaja Maria Seitajärvi  

Toiminnantarkastaja Iina Flyktman  

Kiltakummi Mari Saarinen  

 
Sähkökillan jäsenet: 

  

 Tuukka Haapakumpu Teemu Pöytäniemi Pasi Hokkanen 
 Jesse Haakana Henri Laine Otto Multanen 
 Valtteri Seppälä Juha Köykkä Tiia Moilanen 
 Heidi Rouhiainen Laura Mikkola Daniel Natri 
 Ilkka Kallioniemi Mikko Impiö Aleksi Salmi 
    

1§   Kokouksen avaus 
Atte Lamminsalo avasi kokouksen ajassa 16:02. 
 

2§   Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. 
Päätös: Esityksen mukaan. 
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3§   Kokouksen järjestäytyminen 
Mikko Kauhanen esitti: ’’Esitän puheenjohtajaksi Teemu Kontroa ja sihteeriksi Aliisa Palmia.’’ 
Juha Köykkä esitti: ’’Esitän pöytäkirjantarkastajiksi Reima Hyvöstä ja Tuukka Haapakumpua.’’ 
Tuukka Haapakumpu: ’’Esitän pöytäkirjantarkastajien varahenkilöiksi Pasi Hokkasta ja Teemu Pöytäniemeä.’’ 
Mikko Kauhanen: ’’Esitän ääntenlaskijoiksi Mikael Hämäläistä ja Ilkka Kallioniemeä.’’ 
Esitys: Valitaan kokoukselle:  

- Puheenjohtaja.  
- Sihteeri.  
- Kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt.  
– Kaksi ääntenlaskijaa. 

Päätös: Valittiin kokoukselle: 
- Puheenjohtajaksi Teemu Kontro. 
- Sihteeriksi Aliisa Palm. 
- Pöytäkirjantarkastajiksi Reima Hyvönen ja Tuukka Haapakumpu sekä heille varahenkilöiksi Pasi 
Hokkanen ja Teemu Pöytäniemi. 
– Äänten laskijoiksi Mikael Hämäläinen ja Ilkka Kallioniemi. 

 

4§   Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 

5§   Ilmoitusasiat 
Killan tapahtumia: 

•   5.4. KevätXQ 
•   10.4. Kurssipalautekahvit 
•   11.4. Fastems –sauna 
•   19.4. Wappu alkaa, Pre-Colours sitsit 
•   22.4. Kumisitsit 
•   24.4. KuminpelausISO 

 
Muuta: 

•   Rahastonhoitajan apua haetaan 
 
Mikko Kauhanen: Avataan juhlavuoden haalarimerkkikilpailu! Ehdotuksia saa lähettää Skillan raadin 
sähköpostiin 14.5. asti. Tänä vuonna uusitaan todennäköisesti myös Skillan lippu ja seremoniamestarin 
sauva. 
Juha Köykkä: Tänään on kuntavaalien viimeinen ennakkoäänestyspäivä, käykäähän äänestämässä. 
Adam Zeidan: Fuksivastaavahaku on käynnissä, vielä ehtii hakea. 
Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 

6§   Tilinpäätös 2016 
Juha Köykkä: Toiminnantarkastajat peruivat saapumisensa eilen, joten joudumme esittelemään itse. 
Kuitenkin kaikki tarvittavat asiakirjat ovat esillä. 
 
Mikko Impiö esitteli tilinpäätöstä, josta teki seuraavat johtopäätökset: oltiin säästeliäämpiä ja 
haalariprojektista ja yritysyhteistyöstä tuli paljon rahaa. 
 
Juha Köykkä: Sovittiin YO-kunnan kanssa, että laitetaan fukseille lähetettävien Sähkösanomien kulut 
puoliksi, jos lähetämme samalla Werkkoanturin. Werkkoanturi painoi niin paljon, että hinta nousi. 
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Heidi Rouhiainen: Kirjamyynnistä kannattaa ottaa selvää, sillä tilanne on tällä hetkellä sekava, kun kirjat 
kuuluvat laitokselle. 
 
Mikko Impiö esitteli taseen. 
Esitys: Hyväksytään käsitelty vuoden 2016 tilinpäätös. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 

7§   Toimintakertomus 2016 
Juha Köykkä esitteli toimintakertomusta, josta teki seuraavat johtopäätökset: hyvä vuosi, haasteita tuli 
vastaan, mutta selvittiin ja kehitettiin dokumentaatiota. 
 
Mikko Impiö esitteli kaikki toiminnantarkastajien huomiot. 
Esitys: Hyväksytään käsitelty vuoden 2016 toimintakertomus. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

  

8§   Vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
Juha Köykkä luki ääneen toiminnantarkastajien lausuntodokumentin, jossa toiminnantarkastajat kannattivat 
vastuunvapauden myöntämistä. 
Esitys: Myönnetään vastuuvapaus vuoden 2016 tilivelvollisille. 
Päätös: Esityksen mukaan. 

 

9§   Killan rekisteröityminen 
Alustus: Killan rekisteröimiseksi ry:lle on hyväksyttävä uudet säännöt (Liite 1) sekä rekisteröitymisestä 

tulee olla killan yleiskokouksen päätös. 
Atte Lamminsalo esitteli uusia sääntöjä. 
 
Juha Köykkä: Hallituksen koon lisääminen yhdellä henkilöllä on hyvä varamarginaali, sillä KV-vastaavan 
paikkaa hallituksessa on pohdittu. Hallituksen koon rajoittamisen ideana on se, että päätöksenteko on 
helpompaa ja kokoukset pysyvät kevyinä. 
Mikko Kauhanen: Mielestäni marginaali voisi olla suurempikin. 
Teemu Kontro: TTY:n suurimmassa hallituksessa on 11 jäsentä.  
Tiia Moilanen: Turhaa laittaa kaikkia toimijoita hallitukseen. Vaikkei toimihenkilöillä ole äänioikeutta, heidän 
on pystyttävä keskustelemaan ja vaikuttamaan myös. 
 
 
Muutokset sääntöihin: 
Atte Piispanen esitti: ’’Muutetaan kohdan 20§ otetta ’ Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos 
muutosesitys on hyväksytty seitsemän kahdeksasosan (7/8) ääntenenemmistöllä yhdessä (1) killan 
kokouksessa, tai vähintään kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan 
kokouksessa, joiden väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Kokouskutsussa on mainittava muuttamisesta. 
Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. 
Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.’ seuraavasti: 
’Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on hyväksytty vähintään kolmen  
neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on  
vähintään kaksi (2) viikkoa. Kokouskutsussa on mainittava muuttamisesta.  
Muutosesityksen voi tehdä hallitus tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä kirjallisena  
hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.’’’ 
 
Henri Ponkala esitti: ’’Muutetaan kohdan 4§ otetta ’Killan varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan 
yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruudesta päättää killan syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja 
voimassa 1. kesäkuuta ja 31. toukokuuta välisen ajan.’ seuraavasti: ’Killan varsinaiset jäsenet ovat 
velvollisia suorittamaan yhdistykselle jäsenmaksun, jonka suuruudesta  
päättää killan syyskokous. Jäsenmaksu on lukuvuosittainen ja voimassa 1. elokuuta ja 31. heinäkuuta  
välisen ajan.’’’ 
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Juha Köykkä esitti: ’’Muutetaan kohdan 3§ otetta ’Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 
Tampereen teknillisessä yliopistossa tutkinto-, jatko- tai vaihto-opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy 
killan tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa killan jäsenmaksun.’ seuraavasti: ’ Killan varsinaiseksi jäseneksi 
voidaan hyväksyä jokainen Tampereen teknillisessä yliopistossa  
opintoja suorittava henkilö, joka hyväksyy killan tarkoituksen ja säännöt sekä suorittaa killan  
jäsenmaksun.’’’ 
 
Atte Lamminsalo esitti: ’’Muutetaan kohdan 21§ otetta ’ Päätös killan purkautumisesta on tehtävä kahdessa 
peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on vähintään yksi (1) kuukausi, viiden kuudesosan (5/6) 
ääntenenemmistöllä. Kokouskutsussa on mainittava killan purkamisesta.’ seuraavasti: ’ Päätös killan 
purkautumisesta on tehtävä kahdessa peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden väli on  
vähintään yksi (1) kuukausi, viiden kuudesosan (5/6) ääntenenemmistöllä. Kokouskutsussa on  
mainittava killan purkamisesta.  
Killan purkauduttua tai jouduttua lakkautetuksi, luovutetaan sen varat Tampereen teknillisen  
yliopiston ylioppilaskunnalle käytettäväksi näiden sääntöjen 2 § mukaiseen tarkoitukseen. Mikäli  
Tampereen teknillisen yliopiston ylioppilaskuntaa ei ole tai se on sulautunut toiseen oikeushenkilöön, 
luovutetaan killan varat 2 § mukaiseen tarkoitukseen jälkimmäisen purkamisesta  
päättäneen kokouksen määräämällä tavalla.’’’ 
 
Atte Lamminsalo esitti: ’’Rekisteröidään kilta nimellä Sähkökilta ry ja hyväksytään rekisteröidyn 
yhdistyksen säännöt. Pidetään ylimääräinen yleiskokous 19.4.2017. Myönnetään hallitukselle 
oikeus tehdä sääntöihin Patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämät muutokset tiedottaen niistä 
jäsenistölle killan virallisissa tiedotuskanavissa ja antaen jäsenistölle viisi arkipäivää aikaa 
reagoida muutoksiin.’’ 
Esitys: Rekisteröidään kilta nimellä Sähkökilta ry ja hyväksytään rekisteröidyn yhdistyksen säännöt. 

Pidetään ylimääräinen yleiskokous 11.4.2017. Myönnetään hallitukselle oikeus tehdä sääntöihin 
Patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämät muutokset. 

Päätös Rekisteröidään kilta nimellä Sähkökilta ry ja hyväksytään rekisteröidyn yhdistyksen säännöt. 
Pidetään ylimääräinen yleiskokous 19.4.2017. Myönnetään hallitukselle oikeus tehdä sääntöihin 
Patentti- ja rekisterihallituksen edellyttämät muutokset tiedottaen niistä jäsenistölle killan 
virallisissa tiedotuskanavissa ja antaen jäsenistölle viisi arkipäivää aikaa reagoida muutoksiin. 

 

10§    META 
Ponsi 1: ’’Tämän ponnen hyväksyessään Sähkökillan jäsenistö velvoittaa istuvan raadin selvittämään Allan R. 
Hambley, Electronics (2.painos) hankinnan mahdollisuutta kiltahuoneen käsikirjastoon.’’ 
Tuukka Haapakumpu esitti. 
Antti Peltotalo kannatti. 
Äänestyksessä hyväksyttiin ponsi. 
 
Ponsi 2: ’’ Tämän ponnen hyväksyessään Sähkökillan jäsenistö velvoittaa istuvan raadin pakottamaa Jere 
Liljan asentamaan ovitunnistimen Skillan oveen viipymättä. Skilta on käyttänyt ovitunnistimen 
rakentamiseen tarvittaviin tarvikkeisiin.’’ 
Atte Piispanen esitti. 
Adam Zeidan kannatti. 
Äänestyksessä hyväksyttiin ponsi. 
 
Ponsi 3: ’’Tämän ponnen hyväksyessään Sähkökillan jäsenistö velvoittaa istuvan raadin hankkimaan 
Euroshopper-energiajuomaa kiltahuoneen tarjontaan.’’ 
Tuukka Haapakumpu esitti. 
Henri Ponkala kannatti. 
Äänestyksessä hylättiin ponsi. 
 
 
Mikko Kauhanen: Merkkiohjesääntö on sekava ja uudistuksen tarpeessa. Voisimme käydä sitä läpi 
seuraavassa yleiskokouksessa.  
Teemu Kontro: Sen voisi laittaa jäsenistölle tarkasteltavaksi etukäteen. 
Mikko Kauhanen: Uudistuksina olemme miettineet standaaria, jolla voisi palkita yrityksiä hyvästä 
yhteistyöstä sekä kiltanauhaa, jota voisi käyttää edustaessa. 
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Joel Hakulinen: Sain juuri tiedon, että Skillan kuva voitti nallekarkki-tempauksessa Room Escape –
lahjakortin. 
 
Henri Ponkala: Saako kirjalistan PDF-muodossa nettisivuille? 
Mikko Kauhanen: Mervi Mahlamäki hoitaa asiaa parjaillaan. 
 
Antti Peltotalo: Onko tenttien palautuskilpailun voittajaa julkistettu kolmannen periodin jälkeen? 
Mikko Kauhanen: Ei ole vielä julkaistu.  

 

11§    Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Teemu Kontro päätti kokouksen ajassa 18:26. 

 
 
 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi, 
 
 
 

 

  
 

LIITTEET 
 
Liite 1. Sähkökilta ry:n säännöt 
 

________________________ 
Puheenjohtaja 
Teemu Kontro 

________________________ 
Sihteeri 
Aliisa Palm 

________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja 
Tuukka Haapakumpu 

________________________ 
Pöytäkirjantarkastaja 
Reima Hyvönen 


