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Aika: Maanantai 11.11.2019 klo 14:00. 

Paikka: SA203 (S2)

1§ Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Samu Lampinen avasi kokouksen ajassa 14:13.

2§ Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Esitys: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Esityksen mukaan.

3§ Kokouksen järjestäytyminen

Esitys: Valitaan kokoukselle:

 Puheenjohtajaksi Adam Zeidan.

 Sihteeriksi Lassi Vuotari.

 Kahdeksi ääntenlaskijaksi Mikko Kauhanen ja Liisa Äijälä.

 Kahdeksi pöytäkirjantarkastajaksi: Joel Hakulinen ja Mervi Mahlamäki sekä heille
varahenkilöiksi Ville Saarinen ja Jukka Johansson.

Päätös: Esityksen mukaan.

4§ Kokouksen työjärjestys

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

Esitys 2: Siirretään kohta 11§ Vuoden 2020 talousarvion hyväksyminen kohdaksi 13§ sekä kohta 
12§ Vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen kohdaksi 14§.

Samu Lampinen kannatti esitystä.

Päätös: Esityksen 2 mukaan.

5§ Ilmoitusasiat

Adam: Pikkujoulusauna teekkarisaunalla heti kokouksen jälkeen.

Marja: Huomenna Futurama-marathon.

Samu: 13.11. treekkarihallitus kertomassa hallitustoiminnasta 14:30.

Adam: TREYn hallitushaku auki.

Esitys: Merkitään ilmoitusasiat tiedoksi

Päätös: Esityksen mukaan.

6§ Toimintakertomuksen 2018 esittely

Esitys: Toiminnantarkastastaja esittelee vuoden 2018 toimintakertomuksen.

Päätös: Adam Zeidan esittelee vuoden 2018 toimintakertomuksen.

7§ Teekkarivaltuuston edustajat 2020

Esitys: Hallitus tuo esityksensä teekkarivaltuuston edustajistoryhmästä. Hyväksytään esitys.

Päätös: Valitaan teekkarivaltuuston edustajistoon varsinaisiksi edustajiksi Adam Zeidan, Mikko 
Kauhanen Aleksi Mattila ja varahenkilöiksi Teemu Kontro, Salla-Mari Palokari sekä Marja 
Vilkko.
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8§ Toiminnantarkastajien valinta vuodelle 2020

Alustus: Valitaan toiminnantarkastajat vuodelle 2020.

Esitys: Samu Lampinen ehdotti varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi Teemu Kontro sekä Tommi 
Mehtonen. Heille varahenkilöiksi Mikko Kauhanen sekä Valtteri Yli-Karro.

Päätös: Esityksen mukaan. 

9§ Vuoden 2020 Hallituksen valinta

Alustus: Puheenjohtajaksi haki Aleksi Mattila, Juhani Mäkinen ja Marja Vilkko.

Juhani Mäkinen:

”Morjesta! Minä olen Juhani, neljännen vuoden sähköteekkari. Olen koko opiskeluaikani 
toiminut aktiivina Skillassa (vujuvastaavana ja tapahtumatoimarina, Saunavastaavana 
sekä kuluneen vuoden Virvokemestarina ja VPJ:na). Skillan lisäksi olen toiminut mm. 
TTSS:ssa ja PES:ssa, enkä välttämättä ole kovin tuntematon naama monien muidenkaan 
tahojen tapahtumissa. Järjestötoiminnassa ihastuin täysin mahdollisuuksiin ja ilmapiiriin, 
joita teekkariyhteisö tarjoaa. Annetaan kaikille tilaa ja mahdollisuus tehdä, mutta 
vinkataan tarvittaessa, jos joku on juoksemassa taas samaan Karjalan mäntyyn otsalohko
edellä. Puheenjohtajana haluaisin vetää kiltaa, joka toimii siltana niin jäsenistönsä, 
yliopiston ja työelämän kuin kanssa opiskelijoiden ja kiltahuoneen kahvinkeittimen välillä. 
Puheenjohtajana vahvuuksikseni laskisin monipuolisen kokemuksen erilaisissa 
organisaatioissa (ja pesteissä) toimimisesta, työmoraalin ja pilkkeen silmäkulmassa myös 
38h nakin jälkeen.”

Aleksi Mattila:

”Moi! Olen 3. vuoden opiskelija, joka alkaa olemaan jo tuttu näky siellä missä skilta tekee 
jotain. Kuluvan vuoden olen toiminut Skillan rahiksena, sekä lisäksi TREYn edarin 
varajäsenenä. Skillan toimintaan lähdin aluksi jo fuksikeväänä rahiksen avuksi. Toimin 
myös toista vuotta Tampereen kristityiden teekkareiden rahastonhoitajana. Olen ahkera 
ja ennen kaikkea sitoutunut järjestötoimija, joka haluaa antaa yhteisöille joissa toimii. 
Kuluvana vuonna olen kartuttanut myös vahvan osaamisen yhdistyksen hallintoon ja 
talouteen liittyen, sillä olen auttanut edellisten vuosien tilinpäätösten epäselvien kohtien 
kanssa. Innostusta vielä riittää toimia hallituksessa ja oma osaaminen löytyy juuri 
pääsektorilta (hallinto ja talous).”

Marja Vilkko:

”Moikka! Mä oon Marja ja oon nyt neljännen vuoden opiskelija. Olen toiminut nyt kaksi 
vuotta Skillan hallituksessa, vuonna 2018 kiltamestarina ja vuonna 2019 
viestintävastaavana. Aloitin myös sähkötekniikan opintoneuvojana vuoden 2019 
helmikuussa, ja siinä hommassa jatkan edelleen. Ajatus puheenjohtajaksi pyrkimisestä 
synty jo tämän vuoden alkupuolella. Olin ystäväni kanssa hermolomalla Budapestissä ja 
hieman viiniä nautiskeltuani kerroin haaveistani olla Skillan pj:nä vielä jokin päivä. Nyt yli
puolen vuoden aikana olenkin haudutellut ajatusta ja olen yrittänyt tutustua 
puheenjohtajan tehtäviin, vastuisiin sekä velvollisuuksiin oman pestini lomassa. Koska 
olen muutaman vuoden päässyt seurailemaan killan toimintaa, on siitä syntynyt itselle 
ajatuksia tavoista parantaa kiltaa ja hallitusta, sekä niiden toimintaa. Itse koen, että 
puheenjohtajan tärkeimpiä tehtäviä ovat hallituksen yhdessä pitäminen, killan toiminnan 
kehittäminen yhdessä muun hallituksen kanssa sekä tietenkin killan edustaminen. On 
tärkeää että killan puheenjohtaja on perillä siitä, mitä killassa ja hallituksessa tapahtuu, 
niin tapahtumien kuin esimerkiksi sähkötekniikan opintojen suhteen. Haluan olla 
puheenjohtaja, joka on tavoitettavissa ja joka on kiinnostunut kaikista hallituksen osa-
alueista. Tärkeintä on saada muodostettua porukka, jonka kanssa on mukava tehdä, ja 
joka on kiinnostunut killan tavoitteiden edistämisestä. Olisin paras valinta 
puheenjohtajaksi, sillä minulta löytyy kokemusta ja tietotaitoa hallituksen toiminnasta. 
Olen kiinnostunut puheenjohtajan tehtävistä ja motivoitunut hoitamaan hommaani 
aktiivisesti koko vuoden.”

Keskustelu: Tommi Mehtonen: Jaksaminen ja jatkuvuus, mitä aiotte tehdä?

Marja: Toimijoiden jaksamiseen keskitytään. Perehdytystä parannettava. Tehtävä 
selväksi, että apua saa killasta.

Aleksi: Dokumentaation parantaminen. Kun tämä on kunnossa, niin jaksaminen paranee, 
kun osaa tehdä asioita ajoissa.

Juhani: Siirretään toimintaa valmistelevaksi. Hallitukselle tehtävä vuosikello, joka 
edesauttaa ajoituksissa.

Adam Zeidan: Mikä on killan suurin yksittäinen kehityskohta?
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Aleksi: Dokumentaatio sekä jäsenistön tavoitettavuus tapahtumissa. Matalan kynnyksen 
XQ:t.

Juhani: Opintoala on niin laaja, että on todella haastava luoda sisältöä kaikille.

Marja: Tapahtumien järjestäminen on takkuilevaa. Tarvitsisi motivoida ihmisiä tekemään 
asiat sopivasti ajoissa. Kun perustapahtumien järjestäminen on sujuvaa jää aikaa 
järjestää muuta.

Tommi Mehtonen: Talous ja hallinto: nykyisellään talousasiat roikkuvat, miten 
kehittäisitte, että ei jä roikkumaan?

Marja: Rahissektori toimii hyvin omana solunaan. Täytyy saada muut toimijat 
ymmärtämään rahissektorin funktio ja haasteet.

Juhani: PJ:n täytyy katsoa, että asiat tapahtuvat. Asiat pitää pitää kasassa. Myös 
ylivuotinen kontinuenssi voisi hyödyntää vanhaa osaamista.

Aleksi: Tiedän kuinka yksin näiden asioiden kanssa voi olla rahissektorilla. Pystyisin 
tarjoamaan apua seuraavalle rahikselle.

Adam Zeidan: Parasta muissa hakijoissa - sanalla?

Aleksi: Juhani – Työmoraali, Marja – Toisten ihmisten kohtaaminen

Juhani: Marja – Ennakkoluulottomuus, Aleksi – Yksityiskohtaisuus

Marja: Aleksi – Kiinnostuneisuus, Juhani – Tekeminen

Salla-Mari Palokari: Miten hallituksen sisällä säilyy luottamus ja asiat voidaan 
käydä läpi yhdessä, eikä esimerkiksi käydä henkilöiltä jääneitä asioita ilman 
asianomaisia?

Marja: Hallituksen tulisi toimia kaveriporukkana. Ryhmäytymiseen täytyy panostaa. PJ:nä 
täytyy pystyä tuomaan asioita esille.

Juhani: Täytyy luoda ilmapiiri, jossa voi jo ennakkoon pyytää apua.

Aleksi: Ryhmäytyminen on ympärivuotinen prosessi.

Adam Zeidan: Taivaalta tippuu tonni. Miten käyttäisitte sen?

Juhani: Järjestäisin killan opintopiiri fukseille. Saataisiin ihmisiä, joita tapahtumat 
itsessään eivät niinkään kiinnosta. Saataisiin vuosikursseja sekaisin.

Aleksi: Järjestäisin Hiukkasen tyyppinen fuksiviikonloppu jossa saataisiin integroitua fuksit
mukaan heti.

Marja: Laittaisin rahaa kiltahuoneeseen ja fuksi-tutor-toiminta. Kiltahuoneessa ulkoasussa
on parannettavaa. Fuksi-tutor-toiminta tulee kasvamaan.

Jussi Kekki: Miten pidätte omasta jaksamisestanne huolta?

Marja: Olen ottanut ensi vuodelle kevyemmän opiskelutahdin ja varailen aina kalenterista 
lepopäiviä.

Aleksi: Ajanhallinta auttaa minua tässä. Käytän myös YO-kunnan puolelta tulevaa apua.

Juhani: Rentoudun kun saan tehdä mukaavia asioita. En ole varannut itselleni muita 
tehtäviä seuraavaksi vuodaksi.

Kysymys Telegramista: Miten ottaisitte fuksit huomioon?

Juhani: Tiivis yhteistyö fuksisektorin kanssa ja läsnäolo kohderyhmän kanssa ovat 
tärkeimpiä asioita fuksien huomioimisessa.

Aleksi: Kohtaaminen on tärkeää kohdatessa fukseja.

Marja: Fuksien kohtaaminen on tärkeää. Ottaisi myös roolia Fuksivastaavien 
koulutuksessa.

Mikko Kauhanen: Mitkä ovat Skillan suurimmat ajettavat edunvalvonnalliset 
asiat tulevana vuonna?

Aleksi: Välit tiedekuntaan täytyy rakentaa paremmiksi.

Marja: Tiedekuntaan olis tärkeä saada hyvät välit. Skillan Hallopedien olemassaolo on 
tärkeää.

Juhani: Saataisiin T3:n jaloissa rakennettua entisaikojen tyyppisiä yhteyksiä tulisi 
tavoitella. Esim. tiedekuntakahvit.

Ilkka Kallioniemi: Miten jatkatte, jos ette tule valituiksi?

Juhani: Nakkeilen ja nikkaroin kuten aiemmin.

Aleksi: Hakijat ovat olleet kaikki julkisia. Tulen olemaan hallitukessa siitä riippumatta 
tulenko valituksi.

Marja: Ehkä keksin jonkin pestin, jossa voisin parantaa killan ja tuutoreiden välejä.

Adam Zeidan: What would you do to better integrate is to our community
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Marja: International tutors must be part of our tutors and not a separate community.

Aleksi: We need some events held in English

Juhani: An international person responsible for international communication.

Hallitukseen haki seuraavat henkilöt:

Kalle Luotola: Haen rahastonhoitajaksi. 

Sanna Grundström: Haen tapahtumavastaavaksi. Koen sen loogisena jatkumona 
sähköpaimenuuteen.

Ellinoora Toivonen: Haen fuksikapteeniksi

Kaisa Vornanen: Haen sihteeriksi. Olen ollut nyt virvokeapuna.

Juho Elovaara: Haen virvokemestariksi.

Antti-Jussi ’AJ’ Mäkipää: Haen yritysvastaavaksi. Olen toiminut yritystoimarina.

Santeri Suomala: Olen toiminut tapahtumatoimarina. Haen viestintävastaavaksi.

Aleksi Mattila: Haen kopoksi.

Kysymykset muille hallitushakijoille kuin puheenjohtajahakijoille:

Kauha: Ellis, Fuksikapteeni on viety loppuvuottakohden tuutorvastaavaksi. Miten
kehittäisit tätä pestiä?

Ellinoora: Jatkaisin seuraavan vuoden vielä uusien toimijoiden tukena.

Adam Zeidan: Jatkat vuoden loppuun asti sähköpaimenena ja mahdollisesti 
tapahtumavastaavana. Miten jaksat?

Sanna: Aikataulutan elämääni trellolla.

Salla-Mari Palokari: Mitä odotuksia teillä on haetusta pestistänne?

Santeri: Tapahtumavastaavan homma ei keskity yhteen hommaan vaan pääsee 
puuhastelemaan kaikenlaista.

AJ: Pääsisi tekemään uudenlaista yritysyhteistyötä. Pääsee laajentamaan paksusta 
sähköstä.

Juho: Hyvää yhdessä tekemistä.

Kaisa: Robin: Meillä on hyvä jengi koossa taas.

Ellinoora: Wappupöhinää ja uusien toimijoiden perehdytystä.

Sanna: Odotan mielenkiinnolla skillan ja

Kalle: Hyvä yhteishenki ja Wappu.

Jonas: AJ, mitä konkreettista tekisit uudistaaksesi yrityssektoria?

Muitakin kuin paksunsähkön saunoja. Rekrylabiin oma toimari.

Henri Kiiski: Santeri, voiko vitsit tehdä paluun viikkotiedotteisiin?

Santeri: kyllä.

Keskustelu: Joel Hakulinen: Onko tästä tarpeen keskustella?

Tommi Mehtonen: Huomioikaa, että kopoksi saa haettua myöhemminkin. Antakaa 
Aleksille mahdollisuus.

Alustus: Valitaan Sähkökillan vuoden 2020 hallitus.

Esitys: Äänestäkäämme listaäänestyksellä, jossa otamme toisen äänestyskierroksen kahden 
eniten ääniä saaneen listojen kesken, mikäli ensimmäisellä kierroksella yksi lista ei saa yli
puolta (½) äänistä. 

Äänestys: 1. Kierroksella annettiin 51 ääntä, joista 51 ääntä hyväksyttiin.

1. Kierroksella:

Marja sai 21 ääntä.

Aleksi sai 7 ääntä.

Juhani sai 23 ääntä.

2. Kierroksella äänestetään Marjan ja Juhanin listan jäljiltä.

2. Kierroksella annettiin 49 ääntä, joista 49 ääntä hyväksyttiin.
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Marja sai 21 ääntä.

Juhani sai 28 ääntä.

Päätös: Valitaan vuoden 2020 hallitukseksi seuraava kokoonpano:

Puheenjohtajaksi Juhani Mäkinen,

Sihteeriksi Kaisa Vornanen,

Rahastonhoitajaksi Kalle Luotola,

Yritysvastaavaksi Antti-Jussi Mäkipää, 

Tapahtumavastaavaksi Sanna Grundström,

Fuksikapteeniksi Ellinoora Toivonen,

Virvokemestariksi Juho Elovaara,

Viestintävastaavaksi Santeri Suomala,

Koulutuspoliittikkavastaava Aleksi Mattila.

10§ Sähkökillan strategian hyväksyminen

Esitys: Hyväksytään Sähkökillan strategia vuoteen 2020 asti.

Päätös: Esityksen mukaan.

11§ Sääntömuutoksien hyväksyminen

11.1§ Varsinaisten sääntöjen hyväksyminen  

Keskustelu: Tommi Mehtonen: Mielestäni stilistinen muutos kohdassa §13 olisi paikallaan:

”Näissä säännöissä killan yleiskokouksista käytetään nimitystä killan kokous” tulisi olla 
muodossa ”Näissä säännöissä killan kokouksista käytetään nimitystä killan yleiskokous”.

Henri Ponkala: Minua pelottaa, että ikimaksun suuruus ajaa ihmisiä pois sillä, että maksut
ovat liian suuria.

Tommi Mehtonen: Viime kokouksessa asiasta puhuttiin. Säännöt mahdollistavat 
opiskelijakannatusjäsenyyden, jos haluaa hyötyä muista jäsenpalveluista.

Henri Ponkala: Esimerkiksi TVO-XQ vaati jäsenyyden.

Mikko Kauhanen: Muutkin kuin varsinaiset jäsenet pystyivät tulemaan.

Liisa Äijälä: Jäsenrekisterin ylläpito tulee olemaan hankalaa. Ja GDPR tulee vastaan kun 
ei tiedetä, onko tietojen säilytys oikeutettua.

Tommi Mehtonen: Ponkalalle: Opiskelijakannatusjäsen pystyy hyödyntämään 
nykyisenkaltaisia jäsenpalveluita ilman oikeutta äänestää yleiskokouksissa. Liisa Äijälä: 
GDPR pykälät täyttyvät, sillä 

Henri Ponkala: GDPR asettaa vastuun yhteisölle tietojen säilyttämisestä.

Salla-Mari Palokari: Nämä säännöt eivät sido käytännön tason toimintaa, joten 
toimeenpanon kautta tuleva laillinen vastuu on silloisella hallituksella.

Adam Zeidan: En painottanut viime kokouksessa tarpeeksi tyytymättömyyttäni asiaan

Tommi Mehtonen: Ei voida velvoittaa jäsenen tekemään mitään mitä ei säännöissä 
velvoiteta.

Salla-Mari Palokari: Nykyäänkin jäsenen tulee ilmoittaa jäsenyydestään. Tämä on 
tarkoitettu helpoittamaan rahastonhoitajaa.

Tommi Mehtonen: Listalla olevat ihmiset ovat jäseniämme.

Esitys: Hyväksytään varsinaiset säännöt. (Liite 3)

Vastaesitys: Adam Zeidan: Esitän, että sääntömuokkaus palautetaan valmisteluun.

Äänestys: Salissa oli 29 äänioikeutettua.

17 äänesti esityksen puolesta.

9 äänesti vastaesityksen puolesta.

3 äänesti tyhjää.

Sääntömme vaativat kolmen neljännesosan äänistä kahdessa erillisessä 
yleiskokouksessa, jotta sääntömuutos voitaisiin hyväksyä.
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Tämä äänestystulos on alle kolme neljäsosaa, joten sääntömuutosta ei voida hyväksyä.

Päätös: Muutosesitystä ei hyväksytä ja sääntömuutos palautetaan valmisteluun. 

11.2§ Merkki- ja lippuohjesääntöjen hyväksyminen  

Keskustelu: Lassi Vuotari: Tätä säännöstöä ei voida hyväksyä, sillä siinä puhutaan ylivuotisista 
valiokunnista.

Esitys: Hyväksytään merkki- ja lippuohjesäännöt. (Liite 4)

Päätös: Pöydätään päätös.

12§ Jäsenmaksujen hyväksyminen lukuvuodelle 2020-2021

Esitys: Hyväksytään jäsenmaksut.

Päätös: Esityksen mukaan.

12.1§ Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu  

Esitys 1: Hyväksytään varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi 20 euroa.

Esitys 2: Hyväksytään varsinaisen jäsenen jäsenmaksuksi 5 euroa.

Päätös: Hallitus veti esityksensä (esitys 1). Esityksen 2 mukaan.

12.2§ Kannatusjäsenen jäsenmaksu  

Keskustelu: Aleksi: Säännöt eivät mahdollista kannatusjäsenien erottelu.

Esitys 1: Hyväksytään kannatusjäsenen jäsenmaksuksi 50 euroa.

Esitys 2: Jonas Virolainen: Esitän että kalenterivuonna 2020 kannatusjäsenen maksun suuruus on 
5 euroa.

Päätös: Hallitus veti esityksensä (esitys 1). Kalenterivuonna 2020 kannatusjäsenen maksun 
suuruus on 5 euroa.

12.3§ Opiskelijakannatusjäsenen jäsenmaksu  

Sääntömuutos ei mennyt läpi, joten tätä jäsenluokkaa ei ole.

Esitys: Hyväksytään opiskelijakannatusjäsenen jäsenmaksuksi 5 euroa.

Päätös: Ei hyväksytä opiskelijakannatusjäsenen jäsenmaksua.

13§ Vuoden 2020 talousarvion hyväksyminen

Keskustelu: Lassi  Vuotari:  Pronssisten  merkkien  osalta  kyse  on  läpikulkuerästä  poislukien  merkkien
mahdollinen hankinta.

Jonas: SeikkailuXQ tukisi innovatiivisuutta XQ-sektorilla. Yrityksillä on keväällä rekryt jo

tehty, joten siellä suunnalla on nihkeää.

Salla-Mari  Palokari:  KASsin  suhteen  muut  kulut  ovat  nousseet,  mutta  uusi  paikka  on
edullisempi.  Mikäli  joku  haluaisi  palata  vanhaan  paikkaan  niin  menopuolta  tulisi  nostaa
huomattavasti.  Pubirundia  varten  on  lisätty  tietovisan  palkintoon  20  euroa.  Paella  pannun
hankinta

Tommi Mehtonen: Voitaisiinko vääntää lettupannuista.

Juhani Mäkinen: Skillalla on paljon tavaraa jota voisi  esim. vuokrata.  Paellapannu olisi  yksi
vuokrattava kohde.

Jukka Johansson: Jättipannuun liittyen Grandpa Chicken on hyvä video.

Alumnitoiminnan tulot ja menot:

Tiia Moilanen: Miksi alumnitoimintaa on laskettu 300 euroon.

Aleksi: Aiemmin tuloissa on ollut 200 euroa ja menoissa 500 euroa. Rivin alle jäi -300 

euroa.

Tommi Mehtonen: Kuullostaisi uudelle yhdistykselle mukavammalta saada alkuun jonkinlaisen
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summan, jotta toiminnan saisi alkuun.

Juhani Mäkinen: Ajatus on että tämä 300 euron summa on jatkuvaluontoinen.

Tiia Moilanen: Tällä hetkellä alumnijärjestöllä on vain TREYn antama avustus eikä tuloja ole
muutakuin jäsenmaksut.

Salla-Mari Palokari: Onko meillä varaa tukea tätä toimintaa tämänlaisina 

taloudellisina hetkinen.

Jonas: Yrityssektorin on vaikea kompensoida näitä tulevia kuluja.

Tommi Mehtonen: Loppurivin tuijottelu talousarviossa ei ole kauhean tuottavaa toimintaa. 

Olisi hyvä, jos saisimme alumniry:n omille jaloilleen. 

Esitys 1: Hyväksytään talousarvio vuodelle 2020. (Liite 1)

Esitys 2: Mikko Kauhanen: Esitän että Kevät-XQ ja Ulko-XQ  kohdat yhdistetään ja korvataan se
kohdalla SeikkailuXQ. 

Tulopuolelle  tulisi  3500  euroa  ja  menopuolelle  4000  euroa.  Kilta  siis  sponsoroisi
tapahtumaa 500 euroa.

Jonas Virolainen kannatti esitystä.

Esitys 3: Salla-Mari Palokari: Esitän, että Skilta järjestää fuksimökkiviikonlopun esim. Kangasalalla.
Tähän olisi sopiva summa 1000 euroa.

Esitys 4: Juho  Elovaara:  Esitän,  että  muihin  fuksimenoihin  laitettu  80  euroa  nostettaisiin  200
euroon.

Esitys 5: Tommi Mehtonen: Esitän, että alumnitoimintaan laitetaan 300 euron sijasta 600 euroa.

Esitys 6: Tommi  Mehtonen:  Esitän  että  Skilta  hakee  TREYltä  500  euroa  toimintaperusteista
avustusta. Tämä on kirjattava myös toimintasuunnitelmaan.

Äänestys  ja
esitysten
kannatus:

Hallituksen pohjaesityksen (Esitys 1) puolesta äänesti 0 henkilöä.

Mikko Kauhasen esityksen (Esitys 2) puolesta äänesti 27 henkilöä.

Tyhjää äänesti 3 henkilöä.

Esitystä 3 puolsi 26 ihmistä. Hallituksen esityksen puolesta äänesti 0. Tyhjää äänesti 4.

Jonas Virolainen kannatti esitystä 4.

Samu Lampinen kannatti esitystä 5.

Aleksi Mattila kannatti esitystä 6.

Päätös: Hyväksytään liitteen 1 mukainen talousarvio vuodelle 2020 seuraavin muutoksin:

Kevät-XQ  ja  Ulko-XQ  kohdat  yhdistetään  ja  korvataan  se  kohdalla  SeikkailuXQ.
Tulopuolelle tulisi 3500 euroa ja menopuolelle 4000 euroa.

Lisätään kohta  Fuksimökkiviikonloppu Fuksitoiminnan menojen alle. Tämän menot ovat
1000 euroa.

Lisätään varainhankintaan kohta RekryLAB summalla 800 euroa.

14§ Vuoden 2020 toimintasuunnitelman hyväksyminen

Keskustelu: Liisa Äijälä: Onko tarkoituksenmukaista, että laitetaan tapahtumiin ajatus 
Teemunkierrosrasteista?

Salla-Mari Palokari: Teemunkierrokseen kuuluminen on tavoite.

Tommi Mehtonen: Mikäli sähkösanomia painetaan vähemmän kuin mainitut neljä 
kappaletta ollaa verolain rajamailla.

Tommi Mehtonen: Muistetaanko valmistuvia?

Tiia Moilanen: Nykyään ei saa tietoa suoraan, jos joku vanha toimija valmistuu.

Esitys 1: Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2020. (Liite 2)

Esitys 2: Tommi Mehtonen: Esitän, että riviltä 100 alkaen lisätään varainhankintakeinoksi toiminta-
avustukset. 
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Aleksi Mattila kannatti esitystä.

Esitys 3: Salla-Mari Palokari: Esitän että killan perustamispäivämäärä korjataan oikeaksi ja 
sähköpäiväXQ:n kuvaus muokataan niin, että täsmennetään XQ:n kohdistuvan sen 
vuoden Sähköpäivää järjestävän tahon kotikaupunkiin. Sekä kirjataan talousarvioonkin 
lisätty kohta fuksimökkiviikonloppu.

Mikko Kauhanen kannatti esitystä.

Esitys 4: Adam Zeidan: Esitän, että muokataan yrityisyhteistyökohtaa niin, että mainitaan että 
pyritään ylläpitämään nykyisiä yritysyhteistyösopimuksia eikä nimetä yksittäisiä yrityksiä.

Jonas Virolainen kannatti esitystä.

Esitys 5: Salla-Mari Palokari: Esitän, että toimintasuunnitelmaan kirjataan edunvalvontaviestin

Tommi Mehtonen kannatti esitystä.

Esitys 6: Salla-Mari Palokari: Esitän, että riville 266 lisätään ”mahdollisuuksien mukaan”. 

Mikko Kauhanen kannatti lisäystä.

Päätös: Hyväksytään hallituksen pohjaesitys (esitys 1) seuraavin muutoksin:

Lisätään riville 100 alkaen varainhankintakeinoksi toiminta-avustukset.

Korjataan killan perustamispäivämäärä.

Kirjataan toimintasuunnitelmaan talousarvioonkin lisätty kohta fuksimökkiviikonloppu.

SähköpäiväXQ tarkennetaan kohdentuvan Sähköpäivää isännöivään kaupunkiin.

Muokataan yrityisyhteistyökohtaa niin, että mainitaan että pyritään ylläpitämään nykyisiä 
yritysyhteistyösopimuksia eikä nimetä yksittäisiä yrityksiä.

15§ META

16§ Kokouksen päättäminen

Adam Zeidan päätti kokouksen kello 17:33. 

Pöytäkirjan vakuudeksi,

_____________________ _____________________

Adam Zeidan

Kokouksen puheenjohtaja

Lassi Vuotari

Kokouksen sihteeri

_____________________ _____________________

Mervi Mahlamäki

Pöytäkirjan tarkastaja

Joel Hakulinen

Pöytäkirjan tarkastaja
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