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Puunjalostajakilta ry:n säännöt 
 

I Nimi, kotipaikka, tarkoitus ja kielet 

 

1 § Nimi ja kotipaikka 

Yhdistyksen nimi on Puunjalostajakilta ry, ruotsiksi Träförädlargillet rf. Yhdistyksestä voidaan käyttää 
epävirallista englanninkielistä nimeä Forest Products Guild sekä epävirallisia lyhennyksiä PJK ja TFG. Näissä 
säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta. 

Killan kotipaikka on Espoon kaupunki. 

 

2 § Puunjalostajakilta ry:n tarkoitus ja toiminta 

Puunjalostajakilta ry:n tarkoituksena on 

● yhdistää Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulun puunjalostusalasta kiinnostuneita opiskelijoita. 

● herättää ja ylläpitää jäsentensä mielenkiintoa ammatillisiin kysymyksiin 

● ajaa jäsentensä etuja korkeakoulussa ja ammatillisissa yhteisöissä sekä 

● kannustaa jäseniään luovaan ja teekkarihenkiseen harrastustoimintaan. 

 

Kilta on vuodesta 1945 Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnassa toimineen Puunjalostajakillan toiminnan 
jatkaja. Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta voi 

● järjestää kokouksia, juhlia ja opintoretkiä sekä muita yhdessäolotilaisuuksia 

● julkaista kiltalehteä ja tiedottaa killan jäsenistöä heitä koskevista asioista ja tapahtumista 

● auttaa jäseniään perehtymään korkeakouluun sekä selviytymään opintojen aikana ilmenevistä 
ongelmista 

● tutustuttaa jäseniään ylioppilaskunta- ja yhdistystoimintaan 

● pitää yhteyttä metsäteollisuusalan järjestöihin ja yrityksiin 

● ylläpitää jäsentensä välisiä yhteyksiä. 
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II  Jäsenet ja maksut 

 

3 § Jäsenet 

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

Killan varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen killan toiminnasta kiinnostunut Aalto-yliopiston 
ylioppilaskunnan (AYY) jäsen. 

Killan ulkojäseneksi voidaan hyväksyä killan toiminnasta kiinnostunut henkilö. 

Killan kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä killan tarkoitusta ja toimintaa tukeva henkilö tai oikeuskelpoinen 
yhteisö. Kannattajajäseniltä lukuvuosittain perittävästä kannatusjäsenmaksusta päättää killan vuosikokous. 

Varsinaiset jäsenet sekä ulko- ja kannatusjäsenet hyväksyy killan raati. 

Killan kunniajäseneksi voi killan kokous kahden kolmasosan (2/3) enemmistöllä annetuista äänistä kutsua 
henkilön, joka on erityisesti ansioitunut killan toiminnassa tai muuten merkittävästi edistänyt sen pyrkimyksiä. 
Esityksen kunniajäseneksi kutsumisesta tekee raati, mutta myös kymmenen (10) killan jäsenen muodostamalla 
ryhmällä on siihen oikeus. 

Killan kunniajäsen kantaa killan kunniamerkkiä. 

 

4 § Jäsenluettelo 

Killan on pidettävä kaikista jäsenistään jäsenluetteloa. 

Luettelosta on käytävä ilmi vähintään jäsenen täydellinen nimi, kotipaikka ja AYY:n jäsenyys. Jäsen on 
velvollinen ilmoittamaan killalle nimeensä, kotipaikkaansa ja AYY:n jäsenyyteensä kohdistuvista muutoksista. 

 

5 § Jäsenmaksut 

Jäsenet ovat velvollisia suorittamaan lukuvuosittain killalle jäsenmaksun, jonka suuruuden määrää killan 
vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla eri suuruinen eri jäsenryhmille. Jäsenmaksusta vapautettuja ovat kuitenkin: 

1) kunniajäsenet 

2) varsinaiset jäsenet, jotka ovat tehneet poissaoloilmoituksen Aalto-yliopistoon koko 
jäsenmaksukaudeksi. 

 

6 § Killasta eroaminen 

Jäsen voi erota killasta milloin tahansa ilmoittamalla siitä kirjallisesti killan raadille tai sen puheenjohtajalle tai 
killan kokoukselle. Eroilmoitus on merkittävä killan kokouksessa pöytäkirjaan. 

 

7 § Killasta erottaminen tai muu rangaistusmenettely 

Killan raati voi katsoa jäsenen eronneeksi killasta, mikäli tämä on laiminlyönyt jäsenmaksunsa yli puolen vuoden 
ajan. Killan raati voi erottaa jäsenen, jos tämä ei täytä näissä säännöissä määriteltyjä jäsenyyden ehtoja. 

Raati voi erottaa jäsenen, jos tämä on menettelyllään killassa tai sen ulkopuolella vahingoittanut kiltaa. 
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Killan jäsenen sopimattoman käyttäytymisen vuoksi raati voi antaa jäsenelle varoituksen, evätä määräajaksi 
tältä osanotto-oikeuden killan muihin tilaisuuksiin kuin kokouksiin tai erottaa jäsenen killasta. 

Ennen erottamis- tai rangaistuspäätöksen tekemistä asianomaiselle jäsenelle on varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi asiassa paitsi milloin erottamisen syynä on jäsenmaksun maksamatta jättäminen. 

Erottamispäätös on viipymättä toimitettava kirjallisena erotetulle jäsenelle, paitsi jos erottamisen syynä on 
jäsenmaksun maksamatta jättäminen. Rangaistuspäätöksestä on toimitettava tieto viipymättä asianomaiselle. 

 

8 § Erottamispäätöksestä tai muusta rangaistuksesta valittaminen 

Erotetulla tai rangaistulla on oikeus valittaa päätöksestä kirjallisesti killan kokoukselle. Valitus on toimitettava 
raadille kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa erotetun tai rangaistun saatua ilmoitus tapahtuneesta ja 
se on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa, kuitenkin viimeistään kuudenkymmenen (60) vuorokauden 
sisällä valituksen jättöpäivästä. 
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III Killan kokoukset 

 

9 § Killan kokoukset 

Killan kokouksia ovat vuosikokous, vaalikokous ja mahdolliset ylimääräiset kokoukset. 

 

10 § Yhdistyskokoukset 

Lukukausien aikana kilta kokoontuu raadin kutsusta vähintään kerran sekä kevät- että syyslukukaudella. 

 

11 § Vuosikokous 

Vuosikokous on pidettävä helmi-maaliskuussa ja siinä on käsiteltävä ainakin: 

1) toimintakertomus edelliseltä tilikaudelta 

2) tilinpäätös 

3) yhden tai kahden toiminnantarkastajan tai yhden tai kahden tilintarkastajan kertomus 

4) tilinpäätöksen vahvistaminen 

5) vastuuvapauden myöntäminen vastuuvelvollisille 

6) raadin valmistelema toimintasuunnitelma kuluvalle toimikaudelle 

7) raadin valmistelema talousarvio kuluvalle toimikaudelle sekä 

8) killan jäsenmaksujen suuruus tulevalle jäsenmaksukaudelle. 

 

12 § Vaalikokous 

Vaalikokous on pidettävä marras-joulukuun aikana ja siinä on käsiteltävä ainakin: 

1) killan puheenjohtajan ja muiden raadin jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi 

2) killan toimihenkilöiden ja sääntömääräisten toimikuntien jäsenten valinta seuraavaksi toimikaudeksi 
sekä 

3) Yhden tai kahden toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan taikka yhden tai kahden 
tilintarkastajan ja varatilintarkastajan valinta seuraavaksi toimikaudeksi 

 

13 § Ylimääräiset kokoukset 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun killan kokous niin päättää, kun raati katsoo siihen olevan aihetta, kun 
vähintään kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) killan varsinaista jäsentä sitä 
raadilta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään kolmenkymmenen 
(30) vuorokauden kuluessa vaatimuksen esittämisestä. 
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14 § Oikeudet killan kokouksissa 

Kaikilla killan jäsenillä on killan kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus. Varsinaisilla jäsenillä on esitysoikeus sekä 
äänioikeus siten, että jokaisella on yksi ääni. 

Kokouksen päätöksellä voidaan myös kiltaan kuulumattomalle myöntää läsnäolo-oikeus ja puheoikeus. 

 

15 § Esteellisyys killan kokouksessa 

Jäsen ei saa äänestää eikä tehdä päätösehdotuksia killan kokouksessa päätettäessä hänen ja killan välisestä 
sopimuksesta tai muusta asiasta, jossa hänen yksityinen etunsa on ristiriidassa killan edun kanssa. 

Raadin jäsen tai muu henkilö, jolle on uskottu killan hallintoon kuuluva tehtävä, ei saa äänestää päätettäessä 
toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, tilinpäätöksen vahvistamisesta tai 
vastuuvapauden myöntämisestä, kun asia koskee hallintoa, josta hän on vastuussa. 

 

16 § Päätöksenteko 

Killan päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä, ellei säännöissä ole toisin 
määrätty. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.  

Jäsen ei voi käyttää äänioikeuttaan asiamiehen välityksellä. 

 

17 § Koolle kutsuminen 

Killan kokouksen kutsussa on mainittava kokouksen aika, paikka osoitetietoineen ja kokouksessa käsiteltävät 
asiat. Kutsu on julkaistava: 

1) killan kotisivuilla 

2) killan virallisella sähköpostilistalla. 

Kutsu on julkaistava vähintään yhtä (1) viikkoa ennen kokousta, Aalto-yliopiston kemian tekniikan 
korkeakoulunluentokausien ulkopuolella kuitenkin vähintään kahta (2) viikkoa ennen kokousta. 

 

18 § Päätösvaltaisuus 

Kokous on päätösvaltainen, jos se on kutsuttu koolle sääntöjen määräämällä tavalla. 

 

19 § Käsiteltävät asiat 

Kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat. 

Kokous voi myös ottaa käsiteltäväkseen asian, jonka kokous julistaa kiireelliseksi vähintään viiden kuudesosan 
(5/6) enemmistöllä. 

Ainoastaan killan kokous voi päättää killan sääntöjen muuttamisesta, kiinteistön luovuttamisesta tai 
kiinnittämisestä tai muun huomattavan omaisuuden luovuttamisesta, raadin tai sen jäsenen tai 
toiminnantarkastajan tai tilintarkastajan valitsemisesta tai erottamisesta, äänestys- tai vaalijärjestyksestä, 
tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä tai killan purkamisesta. Päätöstä näistä 
asioista ei voi tehdä, mikäli siitä ei ole mainittu kokouskutsussa. 
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Mikäli killan jäsen haluaa tuoda jonkin asian killan kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä 
kirjallisesti raadille niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. 

 

20 § Luottamus- tai toimihenkilön erottaminen 

Kokous voi perustellusta syystä erottaa luottamus- tai toimihenkilön kesken toimikauttaan, jolloin 
kokouskutsussa on siitä mainittava. 
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IV Raati 

 

21 § Raati 

Killan asioita hoitaa hallituksena kalenterivuodeksi kerrallaan valittu raati. 

Raatiin kuuluu puheenjohtaja, tiedottaja, rahastonhoitaja ja yhdestä seitsemään (1 - 7) muuta jäsentä. Raadin 
puheenjohtajaa kutsutaan myös killan puheenjohtajaksi.  Raadin jäsenistä vähintään puolet on oltava 
Puunjalostajakilta ry:n varsinaisia jäseniä. 

Raati valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan perustamiskokouksessaan. 

 

22 § Raadin tehtävät 

Raadin tehtäviin kuuluu: 

1) johtaa killan toimintaa 

2) edustaa kiltaa 

3) laatia ehdotus killan toimintasuunnitelmaksi ja talousarvioksi 

4) hyväksyä killan toimintakertomus ja tilinpäätös 

5) valmistella killan kokouksissa esille tulevat asiat ja toimeenpanna niissä tehdyt päätökset 

6) hoitaa killan taloutta ja omaisuutta 

7) päättää muiden kuin kunniajäsenten jäseneksi hyväksymisestä 

8) valvoa toimikuntien ja toimihenkilöiden toimintaa sekä 

9) kutsua koolle killan sääntömääräiset kokoukset ja tarpeen vaatiessa ylimääräiset kokoukset. 

 

23 § Raadin kokoukset 

Raati kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyessään tai ollessaan estyneenä varapuheenjohtajan kutsusta, 
kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet raadinjäsenistä sitä vaatii. 

Raadin kokous on päätösvaltainen, mikäli kokouksesta on tiedotettu raadin keskuudessaan sopimalla tavalla ja 
läsnä on yli puolet raatiin valituista jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. 

Raadin päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan 
ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 

 

24 § Killan nimenkirjoittajat 

Killan nimen kirjoittaa raadin puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai jompikumpi heistä yhdessä jonkun 
muun raadin jäsenen kanssa. 

Raati voi myös oikeuttaa killan varsinaisen jäsenen kirjoittamaan killan nimen yksin. 
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V Toimihenkilöt ja toimikunnat 

 

25 § Asettaminen, toimikausi ja toimintaan osallistuminen 

Killan kokous tai raati voi erityisiä tehtäviä varten asettaa raadin alaisia toimikuntia ja toimihenkilöitä. Tällöin on 
määrättävä toimikausien pituudet. Toimikunnille on määriteltävä myös vastuuhenkilö. 

Raadilla on oikeus erottaa asettamansa toimikunnan tai toimihenkilön tehtävästään. 

 

26 § Sääntömääräiset toimikunnat 

Killan sääntömääräinen toimikunta on opintotoimikunta. Killan yhdistyskokous valitsee killan sääntömääräisen 
toimikunnan. 

Opintotoimikunnan tehtävänä on tukea laitoksen opintoneuvontaa; tutkia opiskeluun ja opintoihin liittyviä 
kysymyksiä; valmistella ja tehdä aloitteita opetuksen ja opiskelun kehittämiseksi. Toimikunnan puheenjohtajana 
toimii raadin jäsen tai toimihenkilö. Jäseninä toimikunnassa on kolmesta viiteen (3-5) killan jäsentä siten, että 
toimikunnassa on vähintään yksi (1) edustaja kustakin puunjalostusalan pääaineesta. Toimikunnan toimikausi 
on yksi kalenterivuosi. Opintotoimikunnan tulee kokoontua vähintään yhden (1) kerran sekä kevät- että 
syyslukukaudella. 
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VI Hallinto ja talous 

 

27 § Toimi- ja tilikausi 

Killan toimi- ja tilikausi on kalenterivuosi. 

 

28 § Toiminnantarkastus/Tilintarkastus 

Killan taloudenhoitoa ja hallintoa valvovat toiminnantarkastajat tai tilintarkastajat. Raadin on toimitettava 
tilinpäätös, toimintakertomus, kokouspöytäkirjat sekä kaikki muu tarpeellinen killan toimintaan liittyvä aineisto 
toiminnantarkastajille tai tilintarkastajille viimeistään neljä (4) viikkoa ennen vuosikokousta. 

Kaikki asiakirjat on annettava tarkastettaviksi muulloinkin pyydettäessä. 

Toiminnantarkastajien tai tilintarkistajien tulee antaa raadille kirjallinen, killan vuosikokoukselle osoitettu 
kertomus toimittamastaan killan talouden ja hallinnon tarkastuksesta viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen 
vuosikokousta.  
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VII Erityisiä määräyksiä 

 

29 § Killan tunnukset ja merkki 

Killan tunnuksista, merkeistä ja virallisista ilmoitustauluista päättää killan kokous. Killan tunnuksista ja merkeistä 
on omat ohjesääntönsä, jotka killan kokous hyväksyy. 

 

30 § Killan päätösten moittiminen 

Jos killan päätös ei ole syntynyt asianmukaisessa järjestyksessä tai jos se muutoin on lain tai killan sääntöjen 
vastainen, voi killan jäsen, raati tai raadin jäsen nostaa kanteen käräjäoikeuteen kiltaa vastaan päätöksen 
julistamiseksi pätemättömäksi. Oikeutta moitekanteen nostamiseen ei ole sillä, joka on kokouksessa 
myötävaikuttanut päätöksen tekemiseen. 

 

31 § 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 
neljätoista (14) vuorokautta.  Muutosesitys on mainittava kokouskutsussa. 

Muutosesityksen voi tehdä raati, yksi kymmenesosa (1/10) killan varsinaisista jäsenistä tai kymmenen (10) killan 
varsinaista jäsentä kirjallisena raadille. Muutosesitys on käsiteltävä seuraavassa killan kokouksessa. 

 

32 § Killan purkautuminen 

Puunjalostajakilta ry purkautuu, jos killan kokous tekee siitä päätöksen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) 
enemmistöllä annetuista äänistä kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden väli on vähintään 
kolmekymmentä (30) vuorokautta.  Purkautumisehdotus on mainittava kokouskutsussa. 

Killan purkauduttua tai sen tultua lakkautetuksi siirtyvät sen varat Teekkaritoiminnan edistämisrahastolle (TTER) 
käytettäväksi näiden sääntöjen 2 §:n mukaiseen tarkoitukseen tai sen ollessa mahdotonta TTER:n toiminnan 
tukemiseen.  


