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1§ Kokouksen avaus
Kaisa Vornanen avasi kokouksen kello 17:11.

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
15§ Koollekutsutapa
Hallituksen on kutsuttava killan kokoukset koolle vähintään 5 arkipäivää ennen kokousta killan
ilmoitustaululla sekä jäsenistön sähköpostitiedotteessa. Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika ja
paikka. Sen yhteydessä on esitettävä myös esityslista.
Killan kokous on päätösvaltainen, jos se on sääntöjen mukaisesti koolle kutsuttu.
Esitys:

Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös:

Esityksen mukaan.

3§ Kokouksen järjestäytyminen
Esitys:

Keskustelu:

Valitaan kokoukselle:
•

Puheenjohtaja

•

Sihteeri

•

Kaksi ääntenlaskijaa

•

Kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja heille varahenkilöt

Kaisa Vornanen avasi keskustelun.
Kaisa Vornanen: Esitän Mikko Kauhasta kokouksen puheenjohtajaksi ja Sanna
Grundströmiä kokouksen sihteeriksi. Esitän Paju Virtasta ja Juho Elovaaraa
ääntenlaskijoiksi. Esitän Janne Nousiaista ja Kaisa Kjellmania pöytäkirjan tarkastajiksi ja
heille varahenkilöiksi Kaisa Vornasta ja Paju Virtasta.
Sanna Grundström kannatti Kaisa Vornasen esitystä.
Kaisa sulki keskustelun.

Päätös:

Valitaan Mikko Kauhanen kokouksen puheenjohtajaksi ja Sanna Grundström kokouksen
sihteeriksi.
Valitaan Paju Virtanen ja Juho Elovaara ääntenlaskijoiksi.
Valitaan Janne Nousiainen ja Kaisa Kjellman pöytäkirjan tarkastajiksi ja heille
varahenkilöiksi Kaisa Vornanen ja Paju Virtanen.

4§ Kokouksen työjärjestys
Esitys:

Hyväksytään esityslista muutoksitta.

Päätös:

Esityksen mukaan.

5§ Ilmoitusasiat
Ilmoitusasiat:

PRH palautti säännöt muutettaviksi. Säännöistä muokattiin kohtaa 5§ Jäsenen
eroaminen: ”Kilta voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen ei enää täytä killan sääntöjen
3 § mainittuja jäsenyyden ehtoja, tai jäsen ei ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan
vähintään kahden kuukauden ajan maksun erääntymisestä.”
Säännöt muokattiin seuraavanlaiseksi: ”Kilta voi katsoa jäsenen eronneeksi, jos jäsen ei
ole maksanut erääntynyttä jäsenmaksuaan vähintään kahden kuukauden ajan maksun
erääntymisestä.”

Esitys:

Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi.

Keskustelu:

Puheenjohtaja avasi keskustelun.
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Aleksi Mattila: Sääntöjen muutokseen taustalla on se, että eronneksi katsotaan jos
jäsenmaksua ei ole maksettu, muutoin erottaminen vaatii ylkokäsittelyn. Tämän takia
PRH pyysi muutosta.
Muita puheenvuoropyyntöjä ei tullut.
Puheenjohtaja sulki keskustelun.
Päätös:

Esityksen mukaan.

6§ Kunniavaliokunnan kokoonpano
Esitys:

Valitaan kunniavaliokunnan kokoonpanoksi Tommi Myller, Marja Vilkko, Tommi Mehtonen
Lauri Lehtonen, Kaisa Kjellman ja Juha Toivonen.
Tommi Myller valitaan toimikausiksi 2021-2022, Marja Vilkko ja Tommi Mehtonen valitaan
toimikausiksi 2021-2023 sekä Kaisa Kjellman, Lauri Lehtonen ja Juha Toivonen valitaan
toimikausiksi 2021-2024.

Keskustelu:

Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Mikko Kauhanen: Syksyllä päivitetään merkkiohjesääntöä.
Adam Zeidan: Kysymys kokoonpanosta, onko huomioitu eri vuosikursseja vai ovatko
nämä kaikki hakeneet?
Kaisa Vornanen: Haku oli kaikille auki ja esityksessä on sisällytetty fukseja, kolmannen
vuoden ja viidennen vuoden opiskelijoita. Eri vuosikurssit ovat siis edustettuna ja tässä
ovat kaikki hakijat.
Mikko Kauhanen: Suht tasaapainoinen esitys, ei haittaa että hakemuksia ei tullut
enempää. Mielestäni tämä on hyvä kokoonpano.
Muita puheenvuoropyyntöjä ei tullut.
Puheenjohtaja sulki keskustelun.

Päätös:

Esityksen mukaan.

7§ Viestintäsuunnitelma ja graafinen ohjeistus
Esitys:

Esitellään Skillan viestintäsuunnitelma ja graafinen ohjeistus. (Liitteet 1 ja 2)

Keskustelu:

Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Aleksi Mattila: Onko viestintäsuunnitelma jatkossa hallituksen päätös?
Marja Vilkko: Suunnitelmat tuotiin Ylkolle tietoon, että saadaan jäsenistöltä kommentteja.
Tämä ei ole virallinen suunnitelma, mitä tarvitsee joka kerta ylkon kautta hyväksyä vaan
hallitus voi muokata parhaaksi katsomallaan tavalla. Ylkolta haetaan suunnitelmalle
kommentteja ja saadaan sen kautta pohja suunnitelmille.
Adam Zeidan: Tosi hyvää duunia! Kiitos hallitukselle valmistamisesta. Saatu
säännönmukaisuutta viestinnälle ja grafiikalle.
Mikko Kauhanen: Ilomielin yhtydyn kämppikseni näkemyksiin, hyvältä näyttää.
Hallituksen päätöksiin kuuluu pienemmät brändin osiot, mutta hyvä kun tämä tuotiin
ylkoon. Jatkossakin voi pitää jonkinlaisena käytäntönä tuoda näytille näitä asioita.
Muita puheenvuoropyyntöjä ei tullut.
Puheenjohtaja sulki keskustelun.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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8§ Merkki- ja lippuohjesäännön hyväksyminen
Esitys:

Hyväksytään merkki- ja lippuohjesääntö. (Liite 3)

Keskustelu:

Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Mikko Kauhanen: Hassua, miten 16 hampaiseen rattaaseen on aikoinaan päädytty. Se ei
ole kuitenkaan TTY:n logo, mutta mukailee sitä. Fiksua viimeinkin vanhan logon käytön
päätyttyä siirtyä meidänkin siihen pohjaan.
Marja Vilkko: Tutkittiin syytä 16 hampaiselle rattaalle, mutta kukaan ei muistanut kuka
sen aikoinaan teki. Löytyi kyllä ihmisiä, jotka muistivat suunnittelun. Keskusteluissa nousi
myös esiin lokkilogo ja sitä on etsitty muttei kuitenkaan löydetty. Vanha logo luotiin 80luvulla, eikä silloin ollut perusteita 16 hampaiselle rattaalle.
Mikko Kauhanen: Historian havinaa tässä. Päätöksessä vanhasta logosta enemmistö
hallituksesta kuitenkin puoltanut sitä.
Muita puheenvuoropyyntöjä ei tullut.
Puheenjohtaja sulki keskustelun.

Päätös:

Esityksen mukaan.

9§ Toimintakertomuksen 2018 esittely
Esitys:

Vuoden 2018 hallitus esittelee vuoden 2018 toimintakertomuksen. Merkitään
toimintakertomus tiedoksi. (Liite 4)

Keskustelu:

Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Mikko Kauhanen: Tuntuu kuin 2018 olisi ollut äsken, mutta siitä onkin jo pari vuotta.
Muita puheenvuoropyyntöjä ei tullut.
Puheenjohtaja sulki keskustelun.

Päätös:

Esityksen mukaan.

10§ Tilinpäätöksen 2018 esittely
Esitys:

Vuoden 2018 hallitus esittelee vuoden 2018 tilinpäätöksen. Merkitään tilinpäätös tiedoksi.
(Liitteet 5, 6 ja 7)

Keskustelu:

Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Aleksi Mattila: Ei tiedä ketä näki -17 tilinpäätöksen, mutta -18 tilinpäätöksessä on sama
ongelma. Inventaariolaskelmien perusteella tehtiin tuloslaskelmaa. Inventaariotuloissa
saatiin negatiivinen tulos, koska plus tuloja ei oltu merkattu. Ne piti laskea
inventaariolaskujen perusteella. Täsmäys olisi pitänyt tehdä -17 vuoden puolelle, mutta
näkyy nyt -18 vuoden puolella.
Saana Kaario: Jumpattiin Aleksin kanssa tätä eteenpäin kun Aleksi oli raapinut -17
tilinpäätöksen kasaan hirveellä panostuksella. Tässä näkyy täsmäytys, kun kassakoneen
tulos oli heikko. Ei ollut tieto paljonko asioita oli oikeasti myyty, vaan se laskettiin sen
perusteella, mitä kuitista oli saatu tietoon. Kassasta olisi kuitenkin mahdollista nähdä
koko vuoden myyntitulokset eriteltynä, mutta minulle ei ollut tiedossa, että tällaisia
raportteja saa. Kun vuoden lopussa otettiin kokonaissummaa pihalle, tuli ulos usean
vuoden muhineet tulokset, millä ei ole mitään tekemistä tämän vuoden kanssa. Jouduttiin
siis vähän arvioimaan loppusummaa, mutta kokonais plus määrä on tiedossa. Tarkka
jakauma on tosin hämärässä vaikka kokonaistulo on oikea. Kun tämä huomattiin,
vaihdettiin toimintatapaa, jotta nähdään mitä myytiin ja milloin ja asiakkaalle voi
kirjoittaa kuitin ostoksesta.
Muita puheenvuoropyyntöjä ei tullut.
Puheenjohtaja sulki keskustelun.

Päätös:

Esityksen mukaan.
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11§ Toiminnantarkastuskertomus 2018
Esitys:

Esitellään toiminnantarkastajien lausunto vuodesta 2018. Merkitään
toiminnantarkastuskertomus tiedoksi.

Keskustelu:

Juha Köykän huomioita: On kohtuullista, että vuoden -18 tilinpäätös on tullut vasta tässä
kohdassa, mutta haluaisin tehdä noston. Hallituksen on syytä muistaa, ettei tilinpäätös
ole vain rahiksen ja pj:n homma, vaan vastuu on koko hallituksella. Nyt on pöytäkirjoja
jäänyt tarkastamatta jne. Eli osalla hallituksesta on hanskat pudonnut. Killan kannalta on
tärkeää, että omalla kaudella hoidetaan kausi loppuun asti ja kunnolla. On asioita, mitä
jälkikäteen ei voida selvittää. Palataan takaisin siihen, että seuraava vuosi tarkastaa
edellisen toiminnan. Hallitukselle tiedoksi, että yleiskokouksen pöytäkirjat paketoidaan
mahdollisimman pian. Lain velvoittamana on yleiskokouksen toimijoilla tästä vastuu ja
myös liitteet pitää pitää tallessa. Toiminnantarkastajalle tulee myös viedä materiaalit
hyvissä ajoin, jotta ne ehditään tarkastaa. Eli nyt ajoissa paketoimaan viime vuosien
kausia. Vielä plussana tähän perään on se, että vuosijuhlien menot meni prosentin
tarkkuudella oikein.
Puheenjohtaja avasi keskustelun.
Puheenvuoropyyntöjä ei tullut.
Puheenjohtaja sulki keskustelun.

Päätös:

Esityksen mukaan.

12§ Hallituksen 2018 vastuuvapaus
Esitys:

Vahvistetaan tilinpäätös ja myönnetään vastuuvapaus vuoden 2018 hallitukselle.

Päätös:

Esityksen mukaan.

13§ META
13.1§ TP -19
Tavoite on saata TP -19 ensi syksynä käsittelyyn ja pöydälle tuli hyviä pointteja jatkoon. Senkään osalta ei
mennä täysin hyvien tapojen mukaisesti ja se on vielä vaiheessa kun paljon on annettu aikaa TP -17
viimeistelyyn, jonka täydelliseksi saattaminen on vaikeaa. Tavoitteena on saada rästejä eteenpäin. Nyt Aleksi
pääsi vihdoin oman vuoden pariin.
-

Mikko Kauhanen: TP -19 tulee aikanaan käsittelyyn, suhtaudutaan tähän sopivalla ymmärryksellä. Kiitos
Aleksille sotkun selvittämisestä.

-

Juha Köykkä: Hyvää duunia kyllä, ei missään nimessä oo pelkästään rahiksen homma!

14§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Mikko Kauhanen toivotti hyvää vappua ja päätti kokouksen ajassa 18:41.

_______________________________________ _______________________________________
Mikko Kauhanen
Sanna Grundström
Kokouksen puheenjohtaja
Kokouksen sihteeri

_______________________________________ _______________________________________
Janne Nousiainen
Kaisa Kjellman
Pöytäkirjan tarkastaja
Pöytäkirjan tarkastaja
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