
Maanmittarikillan säännöt 
 1. luku: Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet  

1 § Nimi ja kotipaikka  

Yhdistyksen nimi on Maanmittarikilta ry, ruotsiksi Lantmäterigillet rf ja englanniksi Guild of 
Surveying Engineers. Näissä säännöissä siitä käytetään nimitystä kilta. Killan kotipaikka on Espoon 
kaupunki.  

2 § Killan tarkoitus ja toiminta  

Killan tarkoituksena on yhdistää Aalto-yliopiston Insinööritieteiden korkeakoulun (jäljempänä 
Aalto-yliopisto) Rakennetun ympäristön laitoksen opiskelijoita, edistää ja valvoa heidän yhteisiä 
opiskeluun liittyviä etujaan korkeakoulussa sekä innostaa heitä seuraamaan ammatillisia ja yleisiä 
yhteiskunnallisia kysymyksiä sekä vaalia killan perinteitä.  

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta:  

• vaalii omia tunnuksiaan ja perinteitään 
• pitää yllä hyviä suhteita Rakennetun ympäristön laitokseen, ammattikuntaan sekä rakennetun 

ympäristön alan yhdistyksiin ja opiskelijoihin sekä kotimaassa että ulkomailla    
• järjestää opintoretkiä ja esitelmätilaisuuksia   
• edistää jäsentensä aktiivista toimintaa Aalto-yliopiston ylioppilaskunnassa (jäljempänä AYY) ja 

muissa opiskelijajärjestöissä tiedottamalla niiden toiminnasta   
• hoitaa tiedotustoimintaa julkaisemalla omaa lehteä ja käyttäen hyväksi muita tiedotusvälineitä   
• pitää yllä hyviä suhteita muihin kiltoihin, yhdistyksiin ja alan muihin opiskelijoihin sekä 

vanhoihin jäseniin järjestämällä yhteisiä tapaamisia ja neuvotteluja   
• järjestää jäsenilleen yhteisiä ja samalla monipuolisia vapaa-ajan harrastustilaisuuksia, 

keskustelutilaisuuksia, kokouksia ja perinneiltoja   
• ottaa kantaa rakennetun ympäristön alasta ja sen opiskelusta käytävään julkiseen keskusteluun   

3 § Toiminnan tukeminen   

Toimintansa tukemiseksi voi kilta järjestää maksullisia illanviettoja ja huvitilaisuuksia sekä 
vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja. Lisäksi kilta kerää jäseniltään jäsenmaksun. Kilta voi omistaa 
toimintansa varten tarpeellista irtainta ja kiinteää omaisuutta.  

4 § Killan kielet  

Killan viralliset kielet ovat suomi, ruotsi ja englanti. Rekisteröimis-, pöytäkirja- ja ilmoituskielenä on 

suomi .  



2. luku: Jäsenet ja maksut  

5 § Jäsenet  

Killan jäseniä ovat varsinaiset, vanhat, ulko-, kannatus- ja kunniajäsenet.  

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut AYY:n jäsen.  

Killan vanhoiksi jäseniksi voidaan hyväksyä Aalto-yliopistosta valmistuneet entiset killan varsinaiset 
jäsenet sekä Rakennetun ympäristön laitoksen henkilökuntaan kuuluvat.  

Killan ulkojäseneksi voidaan hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut henkilö, jota ei voida hyväksyä 
varsinaiseksi tai vanhaksi jäseneksi.  

Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan toimintaa tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen 
yhteisö.  

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä 
kutsua henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt 
sen tarkoitusta.  

Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee hallitus, mutta myös kaksikymmentä (20) killan 
varsinaista jäsentä käsittävällä ryhmällä on siihen oikeus.  

Muut kuin kunniajäsenet hyväksyy killan hallitus.  

Killan kokous voi kutsua killalle Oltermannin. Oltermanniksi voidaan kutsua Rakennetun ympäristön 
laitoksen  nykyinen tai entinen professori tai apulaisprofessori, joka on kiinnostunut killan toiminnasta. 
Oltermannin toimikausi tulee kiltakokouksen määrätä samassa kokouksessa, jossa Oltermanni 
kutsutaan. Toimikausi on kuitenkin enintään viisi vuotta. Killalla voi olla kerrallaan vain yksi 
Oltermanni.  

6 § Jäsenluettelo  

Kilta pitää jäsenluetteloa jäsenistään. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan killalle kotipaikkaansa ja 
nimeensä kohdistuvista muutoksista.  

7 § Jäsenmaksut  

Varsinaiset jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain killalle jäsenmaksun, jonka suuruuden 
määrää killan vuosikokous. Jäsenmaksua eivät suorita varsinaiset jäsenet, jotka ovat tehneet 
poissaoloilmoituksen AYY:lle koko jäsenmaksukaudeksi. Killan kunniajäsenet, Oltermanni ja vanhat 
jäsenet eivät maksa jäsenmaksua. Jäsenmaksu tulee maksettavaksi lukuvuoden alussa ja on maksettava 
lokakuun loppuun mennessä.  

Ulko- ja kannatusjäsenten jäsenmaksut määrää kummaltakin jäsenryhmältä erikseen killan hallitus.  



8 § Killasta eroaminen  

Jäsen voi milloin tahansa erota killasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan hallitukselle tai sen 
puheenjohtajalle. Jäsen voi myös erota ilmoittamalla siitä killan kokouksessa, jolloin eronpyyntö on 
merkittävä pöytäkirjaan.  

Hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi, mikäli hän ei ole suorittanut jäsenmaksuaan lokakuun loppuun 
mennessä.  

Eroava jäsen on velvollinen palauttamaan killalle hallussaan oleva killan omaisuus.  

9 § Killasta erottaminen  

Hallitus voi erottaa jäsenen, joka ei ole enää AYY:n jäsen tai on törkeästi toiminut vastoin killan 
tarkoitusta. Tällöin erottamispäätös on julkistettava killan virallisella ilmoitustaululla ja se on lisäksi 
viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle.  

Hallituksen jäsenen voi erottaa killasta ainoastaan killan kokous.  

10 § Erottamispäätöksestä valittaminen  

Killan hallituksen erottamalla jäsenellä on oikeus kirjallisesti valittaa päätöksestä killan kokoukselle. 
Valitus on toimitettava hallitukselle neljän (4) viikon kuluessa hallituksen kokouksen tarkastetun 
pöytäkirjan julkaisemisesta killan virallisella ilmoitustaululla ja se on käsiteltävä seuraavassa killan 
kokouksessa, kuitenkin viimeistään kahdeksan (8) viikon sisällä valituksen jättöpäivästä.  

3. luku: Killan kokoukset  

11 § Killan kokoukset  

Killan kokouksia ovat vuosikokous, toiminnanseurantakokous, vaalikokous ja ylimääräiset kokoukset.  

12 § Vuosikokous  

Vuosikokous on pidettävä helmikuun loppuun mennessä ja siinä on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:  

1.   esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajien lausunto   

2.   päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta   

3.   päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille   

4.   hallituksen laatima toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle   

5.   hallituksen laatima talousarvio kuluvalle toimikaudelle   



6.   päätetään varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus   

13 § Toiminnanseurantakokous  

Toiminnanseurantakokous on pidettävä toukokuun aikana. Kokouksessa käsitellään kuluvan 
toimikauden yleisiä toimintaan liittyviä asioita.  

14 § Vaalikokous  

1. Vaalikokous on pidettävä marraskuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin seuraavat asiat:  
2. hallituksen puheenjohtajan , varapuheenjohtaja ja rahastonhoitajan valinta seuraavaksi 

toimikaudeksi   

3. hallituksen muiden jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi   

4. killan toimihenkilöiden valinta seuraavaksi toimikaudeksi   

5. kahden (2) toiminnantarkastajan ja heidän henkilökohtaisten varahenkilöidensä valinta 

seuraavaksi toimikaudeksi    

15 § Ylimääräiset kokoukset  

Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta 
tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä tai kaksikymmentä (20) killan 
varsinaista jäsentä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on 
pidettävä viimeistään kahden (2) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä, luentokausien 
ulkopuolella kuitenkin viimeistään neljän (4) viikon kuluessa vaatimuksen esittämisestä.  

16 § Oikeudet killan kokouksissa  

Killan kokouksissa on läsnäolo- ja puheoikeus kaikilla killan jäsenillä. Varsinaisilla jäsenillä on 
esitysoikeus sekä äänioikeus siten, että jokaisella on yksi ääni. Myös kiltaan kuulumattomilla on 
läsnäolo- ja puheoikeus, jos kokous niin päättää.  

Killan kokous voi myöntää esitysoikeuden myös muille jäsenille kuin varsinaisille killan jäsenille.  

17 § Päätöksenteko ja päätöksistä tiedottaminen  

Päätökset killan kokouksessa tehdään ehdottomalla ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä toisin 
määrätä. Äänten jakautuessa tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
Valtakirjalla ei saa äänestää.  

18 § Koolle kutsuminen  

Kokouskutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka ja kokouksessa käsiteltävät asiat. Kutsu on 
julkaistava killan virallisella ilmoitustaululla vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta, 



Aalto-yliopiston luentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta.  

19 § Päätösvaltaisuus  

Killan kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla.  

20 § Käsiteltävät asiat  

Killan kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen 
asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä.  

Mikäli killan jäsen haluaa tuoda jonkin asian killan kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava 
siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.  

Käsiteltäessä killan sääntöjen muuttamista, hallituksen tai sen jäsenen taikka toiminnantarkastajan 
valitsemista tai erottamista, tilinpäätöksen vahvistamista ja vastuuvapauden myöntämistä, killan 
purkamista tai kiinteistön luovuttamista tai kiinnittämistä, on asiasta mainittava kokouskutsussa.  

21 § Hallituksen jäsenen tai toimihenkilön vapauttaminen tehtävistään  

Killan kokous voi perustellusta syystä vapauttaa hallituksen jäsenen tai toimihenkilön tehtävistään 
kesken toimikautta. Asiasta on mainittava kokouskutsussa.  

4. luku: Hallitus  

23 § Hallitus  

Killan asioita hoitaa kalenterivuodeksi kerrallaan valittu hallitus.  

Hallitukseen kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja rahastonhoitaja sekä nollasta yhdeksään (0-9) 
muuta jäsentä.  

Vain killan varsinaiset jäsenet ovat vaalikelpoisia killan hallituksen jäseniksi.  

Varapuheenjohtaja huolehtii puheenjohtajan tehtävistä tämän ollessa estynyt.  

24 § Hallituksen tehtävät  

Hallituksen tehtäviin kuuluu:  

1. johtaa killan toimintaa;   

2. valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset;   

3. hoitaa killan taloutta ja omaisuutta;   



4. päättää jäseneksi hyväksymisestä;   

5. laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja 
 tilinpäätökseksi;   

6. valvoa toimihenkilöiden ja toimikuntien toimintaa;   

7. kutsua killan kokoukset koolle tarpeen vaatiessa; sekä   

8. edustaa kiltaa.   

25 § Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden ohjesääntö  

Hallituksen jäsenten ja toimihenkilöiden tehtävistä määrätään tarkemmin erillisessä ohjesäännössä. 
Ohjesäännön hyväksyy killan kokous.  

26 § Hallituksen kokoukset  

Hallituksen kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu hallituksen keskuudessaan 
sopimalla tavalla kaikille sen jäsenille ja läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä siten, että 
puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä.  

Päätökset tehdään ehdottomalla enemmistöllä annetuista äänistä. Jos äänet jakautuvat tasan, ratkaisee 
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. Valtakirjalla ei saa äänestää.  

Hallituksen kokoukset ovat julkisia ja niistä on tiedotettava kiltalaisille.  

Hallituksen on käsiteltävä yksittäisen kiltalaisen tekemä aloite sekä tiedotettava aloitteen tekijälle siitä 
aiheutuvista toimenpiteistä ja päätöksistä. Aloitteen voi tehdä kirjallisesti etukäteen tai suullisesti 
hallituksen kokouksessa.  

27 § Killan nimenkirjoittajat  

Killan nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä hallituksen jäsenen 
kanssa.  

5. luku: Toimihenkilöt ja toimikunnat  

28 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen  

Hallituksen alaisia toimihenkilöitä ja toimikuntia voivat asettaa killan kokous ja hallitus. Tällöin on 
määrättävä toimikausien pituudet, kuitenkin enintään hallituksen toimikauden loppuun.  

Toimikunnan toimintaan voi osallistua kuka tahansa killan jäsen kiinnostuksensa mukaan.  



6. luku: Hallinto ja talous  

29 § Toimi- ja tilikausi  

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi.  

30 § Toiminnantarkastajat  

Killan taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat toiminnantarkastajat. Hallituksen on toimitettava tilinpäätös 
tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa 
ennen vuosikokousta. Tilit on annettava tarkastettaviksi muutenkin pyydettäessä.  

Toiminnantarkastajien tulee antaa hallitukselle kirjallinen, killan vuosikokoukselle osoitettu kertomus 
toimittamastaan killan hallinnon ja tilien tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen 
vuosikokousta.  

7. luku: Erityisiä määräyksiä  

31 § Killan tunnukset ja merkit  

Killan tunnuksista ja merkeistä määrätään tarkemmin erillisessä merkkiohjesäännössä. 
Merkkiohjesäännön hyväksyy killan kokous.  

32 § Sääntöjen muuttaminen  

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä, jos muutosesitys on tullut hyväksytyksi vähintään kolmen 
neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä killan kokouksessa, joiden 
väli on vähintään kaksi (2) viikkoa. Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa.  

Muutosesityksen voi tehdä killan hallitus, yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä tai 
kaksikymmentä (20) killan varsinaista jäsentä kirjallisena hallitukselle. Varsinaisten jäsenten tekemä 
ehdotus on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa.  

33 § Killan purkautuminen  

Kilta purkautuu, jos killan kokous tekee siitä päätöksen kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistöllä 
kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään neljä (4) viikkoa. Purkautumisesitys 
on mainittava kokouskutsussa.  

Killan purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat AYY:lle käytettäväksi näiden 

sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta AYY:n toiminnan tukemiseen.  

34 § Sääntömuutoksen tai purkautumisen voimaantulo  

Purkautumispäätös tai sääntömuutos tulee voimaan, kun se on merkitty yhdistysrekisteriin.  



35 § Säännöissä määräämättömät asiat  

Asioissa, joista näissä säännöissä ei määrätä, noudatetaan yhdistyslakia. 


