
Nykyiset säännöt Hahmotelma killan uusiksi säännöiksi

1§ Killan nimi 1. Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli
Killan nimi on DIAS-KILTA / DIAS-GILLET. Yhdistyksen nimi on DIAS-kilta ry / DIAS-

Gillet rf ja sen kotipaikka 
on Helsingin kaupunki. Näissä säännöissä 
yhdistyksestä käytetään nimitystä kilta. Kilta 
on suomen- ja ruotsinkielinen.

2§ Killan tarkoitus ja tehtävät 2. Killan tarkoitus ja toiminnan laatu
Killan tehtävänä on diplomi-insinööri- ja 
arkkitehtikunnan piirissä tapahtuva 
senioritoiminta kuten esimerkiksi 
esitelmätilaisuuksien, tutustumiskäyntien ja 
matkojen järjestäminen.

Killan tarkoituksena on toimia jäsentensä 
yhdyssiteenä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää 
esimerkiksi esitelmätilaisuuksia, 
tutustumiskäyntejä, matkoja ja yhteisiä 
huvitilaisuuksia.
Kilta toimii yhteistyössä Tekniikan 
Akateemiset ry:n ja Tekniska Föreningen i 
Finland rf:n kanssa, mutta ei ole niiden jäsen.
Kilta vastaa itse taloudestaan. 
Kilta voi tarkoituksensa toteuttamiseksi olla 
yhteistoiminnassa muiden järjestöjen ja 
elinten kanssa.

3§ Killan jäsenet 3. Jäsenet
Killassa ovat henkilöjäseninä arkkitehti- ja 
diplomi-insinöörikunnan tai muut 
koulutukseltaan vastaavat seniorit, jotka ovat 
TEKry:n tai TFiF rf:n jäseniä ja haluavat 
osallistua killan toimintaan.

Killassa voivat olla jäseninä arkkitehti- ja 
diplomi-insinöörikunnan tai muut 
koulutukseltaan vastaavat seniorit, jotka ovat 
TEK ry:n tai TFiF rf:n jäseniä ja haluavat 
osallistua killan toimintaan.

Seniorilla tarkoitetaan päätoimestaan 
eläkkeelle jäänyttä edellä mainitun järjestön 
jäsentä.

Seniorilla tarkoitetaan päätoimestaan 
eläkkeelle jäänyttä edellä mainitun järjestön 
jäsentä.

Kilta voi kokouksessaan raadin esityksestä 
kutsua muita jäseniä. Henkilöjäseniä 
kutsutaan kiltajäseniksi.

Raati voi kokouksessaan kutsua muita jäseniä.

Uudet kiltajäsenet todetaan killan kokouksissa. Uudet jäsenet todetaan killan kokouksissa.
Jos jäsen haluaa erota killasta, hänen tulee 
ilmoittaa siitä raadille kirjallisesti tai 
sähköisesti. 

4. Jäsenmaksu



Killan vuosikokous voi päättää sen jäseniä 
koskevasta vuotuisesta jäsenmaksusta. Kilta 
voi toimintansa tukemiseksi kerätä myös 
kannatusjäsenmaksuja ja hankkia muita 
tuloja. Päätökset kannatusjäsenmaksuista 
tekee killan raati. Kilta voi kerätä rahastoja, 
joita käytetään siinä järjestyksessä kuin 
niistä kustakin on erikseen määrätty.

4§ Kiltaraati 5. Hallitus
Killan raati valitaan kiltalaisten keskuudesta. Killan hallitusta kutsutaan raadiksi. Sen 

jäseniä ovat:
- Oltermanni puheenjohtajana

5§ Killan raadin jäsenet - Varaoltermanni varapuheenjohtajana

Killan raadin jäseniä ovat:
- Vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) 
raadin jäsentä

- Oltermanni puheenjohtajana

Raati voi lisäksi valita kiltakirjurin ja 
kiltakasöörin hoitamaan äänivallattomana 
juoksevia asioita.

- Varaoltermanni varapuheenjohtajana
- Vähintään kolme (3) ja enintään kuusi (6) 
raadin jäsentä

Raati valitaan killan jäsenien keskuudesta. 

Raati valitsee kiitakirjurin ja kiltakasöörin joka 
voi olla sama henkilö, hoitamaan 
äänivaliattomana juoksevia asioita.

6§ Killan raadin kokoukset
Killan raati on päätösvaltainen oltermannin tai 
hänen ollessaan estynyt varaoltermannin ja 
vähintään kahden raadin jäsenen ollessa 
paikalla.

Raati on päätösvaltainen kun paikalla on 
oltermanni tai hänen ollessaan estynyt 
varaoltermanni ja yhteensä vähintään puolet 
raadin jäsenistä.

7§ Raadin toimikausi
Raadin toimikausi on yksi vuosi. Raadin toimikausi on yksi vuosi.
Raadin vaalissa on pyrittävä turvaamaan 
toiminnan jatkuvuus.

Raadin vaalissa on pyrittävä turvaamaan 
toiminnan jatkuvuus.

8§ Killan kokous 6. Killan kokoukset
Killan jäsenet kutsutaan koolle vähintään 
kerran vuodessa tammikuussa 
vuosikokoukseen.

Killan jäsenet kutsutaan koolle vähintään 
kerran vuodessa vuosikokoukseen, joka on 
pidettävä helmikuun loppuun mennessä.

Vuosikokous valitsee killan raadin. Vuosikokouksessa hyväksytään edellisen 
vuoden toimintakertomus ja tilinpäätös, 
päätetään seuraavan vuoden 
toimintasuunnitelmasta ja talousarviosta, 
valitaan seuraavaksi toimikaudeksi killan 
oltermanni ja muu raati sekä valitaan 
toiminnantarkastaja ja hänelle 
varatoiminnantarkastaja.

Raati nimittää muut tehtävänhaltijat.



Vuosikokouksen lisäksi kilta kokoontuu 
tarpeen mukaan raadin kutsusta.

Vuosikokouksen lisäksi kilta kokoontuu 
tarpeen mukaan raadin kutsusta.

Kokouskutsut toimitetaan killan jäsenille joko 
kirjeitse tai muuten raadin päättämällä tavalla.

Kokouskutsut toimitetaan killan jäsenille joko 
kirjeitse tai muuten raadin päättämällä tavalla.

9§ Killan sääntöjen muuttaminen 7. Sääntöjen muuttaminen
Killan sääntöihin on oikeutettu hakemaan 
muutosta kymmenen killan jäsentä laatimalla 
ja allekirjoittamalla raadille osoitetun 
sääntömuutosehdotuksen.

Näihin sääntöihin voidaan tehdä muutoksia 
killan päätösvaltaisessa kokouksessa. 

Raadin on todistettavasti sille jätetyn 
sääntömuutosehdotuksen jättöpäiväyksestä 
lukien kutsuttava killan kokous koolle 60 
vuorokauden kuluessa.
Raati voi myös itsenäisesti tehdä esityksiä 
sääntöjen muuttamisesta.
Killan kokouksessa on sääntöjen 
muutosehdotuksen saatava 2/3-osaa 
kokouksessa paikalla olevien kiltajäsenten 
äänimäärästä tullakseen hyväksytyksi. 
Lopullisesti hyväksytyt sääntömuutokset 
tulevat voimaan kuitenkin vasta, kun ne on 
yksinkertaisella äänten enemmistöllä 
vahvistettu hyväksymiskokousta seuraavassa 
killan kokouksessa. Kokousten välissä on 
oltava vähintään 14 päivää.

Muutosehdotuksen on saatava kaksi 
kolmasosaa kokouksessa paikalla olevien 
killan jäsenten äänimäärästä tullakseen 
hyväksytyksi. Lopullisesti hyväksytyt 
sääntömuutokset tulevat voimaan kuitenkin 
vasta, kun ne on yksinkertaisella äänten 
enemmistöllä vahvistettu 
hyväksymiskokousta seuraavassa killan 
kokouksessa. Kokousten välissä on oltava 
vähintään 14 päivää.

Jos hyväksyttyjä sääntöjä ei vahvisteta, 
muutosesitys raukeaa.

8. Killan purkaminen tai lakkauttaminen
Mikäli kilta puretaan, sen varat on käytettävä 
purkautumiskokouksessa määritellyllä tavalla 
tekniikan kehittämistä edistävään 
tarkoitukseen Suomessa. Purkamisesta on 
päätettävä kahdessa perättäisessä vähintään 
kuukauden välein pidettävässä killan 
kokouksessa, joista vähintään toisen on 
oltava killan vuosikokous.

Killan tullessa lakkautetuksi käytetään 
sen varat edellä määritettyyn tarkoitukseen.

10§ Muut säännökset 
Killan toiminnassa ja säännöissä on 
noudatettava Tekniikan Akateemisten Liitto 
ry:n (TEK) ja Tekniska Föreningen i Finland 
rf:n (TFiF) kerhotoiminnan ohjeita sekä 
yhdistyslakia niiltä osin kuin se koskee 
rekisteröimättömiä yhdistyksiä.


