KMT liittokokous 2019

KUNTIEN MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISET KMT RY
VUOSIKOKOUS
Esityslista
Aika: 27.3.2019 klo 17.00–18.00
Paikka: Helsinki, Scandic Paasi, Paasivuorenkatu 5B, kokoustila Rissanen
Läsnä:

1. VUOSIKOKOUKSEN AVAUS
2. VUOSIKOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
3. VUOSIKOKOUKSEN SIHTEERIN VALINTA
4. VUOSIKOKOUKSEN PÖYTÄKIRJANTARKASTAJIEN VALINTA (2)
5. VUOSIKOKOUKSEN ÄÄNTENLASKIJOIDEN VALINTA (2)
6. VUOSIKOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN
TOTEAMINEN (säännöt 10 §)
7. VUOSIKOKOUKSEN TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN
8. YHDISTYKSEN SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
· hallitus esittää kokoukselle sääntömuutosta siten, että säännöistä poistetaan 2 §:n
ensimmäinen kohta
· 12 §:n kohtaan muutetaan varsinaisten toiminnantarkastajien määrä
· edellä esitetystä sääntömuutoksesta johtuen tulee myös pykälien 10 ja 14 sisältöä
muuttaa.(esitetyistä muutoksista erillinen liite)
9. EHDOLLINEN EROAMISPÄÄTÖS MAKLI RY:STÄ
Yhdistys eroaa Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI ry:stä,
ja jäsenet siirtyvät henkilöjäseninä MAKLI:n jäseniksi. Henkilöjäsenten voivat tällöin jatkaa
MAKLI:n jäseninä maksamalla MAKLI:n henkilöjäsenille tarkoitettua jäsenmaksua.
Eroaminen edellyttää sitä, että kaikki kolme MAKLI:n jäsenyhdistystä (KMT ry, VMT ry. ja
YMT ry.) ovat tehneet eroamispäätöksen ja että MAKLI:n sääntöihin tehdään
henkilöjäsenyyteen siirtymiseksi tarvittavat muutokset. Eroaminen astuu voimaan sen
MAKLI:n ylimääräisen liittokokouksen päätöksen mukaisesti, jossa edellä mainituista
sääntömuutoksista on päätetty.
10. TOIMINTAKERTOMUKSEN HYVÄKSYMINEN V. 2018
11. TILIEN HYVÄKSYMINEN V. 2018 JA TOIMINNANTARKASTAJIEN LAUSUNTO
12. TILI- JA VASTUUVAPAUDEN MYÖNTÄMINEN TILIVELVOLLISILLE
13. TALOUSARVION HYVÄKSYMINEN JA JÄSENMAKSUN VAHVISTAMINEN VUODELLE
2019

* hallituksen esitys:
KTK
1,00 %
SKT
0,04 %
KMT
0.21 %
Yht.
1,25 %
* jäsenmaksu peritään myös lomarahasta. Hallitus pyytää valtuudet määrätä
ennakkoon v.2020 jäsenmaksu. Maksua määritettäessä tulee huomioida
mahdollinen sääntömuutos.
14. TOIMINTASUUNNITELMAN HYVÄKSYMINEN V. 2019
15. YHDISTYKSEN PUHEENJOHTAJAN VALINTA
16. UUSIEN HALLITUKSEN JÄSENTEN VALITSEMINEN EROVUOROISTEN TILALLE
hallituksessa jatkavat:
Timo Raitio - Risto Laitinen
Jari Ahonen - Pia Salonen
Liisa Rouhiainen - Juha Mustanoja

hallituksesta ovat erovuorossa:
Juha Pulkkinen - Aki Ovaska
Kimmo Sulonen - Timo Ansio
Kari Ruohonen - Leena Vartio-Laitinen

15. TOMINNANTARKASTAJIEN (2) JA VARATOIMINNANTARKASTAJAN
VALINTA (1)
16. SEURAAVAN VUOSIKOKOUKSEN AIKA JA PAIKKA
Seuraava vuosikokous on 2020.
Hallitus valitsee paikan ja ajan vuosikokoukselle 2020 ja ilmoittaa yhdistyksen sääntöjen
10 § mukaisesti siitä jäsenistölle.
17. MUUT TYÖJÄRJESTYKSEEN MAHDOLLISESTI OTETUT ASIAT
18. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Pöytäkirjan vakuudeksi

puheenjohtaja

sihteeri

Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet pöytäkirjan kokouksen kulkua vastaavaksi.

_____._____ 2019

KUNTIEN MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISET KMT ry.
TOIMINTAKERTOMUS VUODELTA 2018
YLEISTÄ
Vuosi oli yhdistyksen 48. toimintavuosi.
Toiminta on painottunut edellisvuosien tapaan edunvalvontaan ja jäsenhuoltoon.
Hallitus järjesti toimintavuoden aikana seminaarin Varsovassa 6.9.2018 – 9.9.2018. Seminaarin aiheina
olivat mm. KMT, SKT ja Maklin tulevaisuus, käytiin läpi asianosaisten hallituksien pohdinnat
jäsenyysmallista, järjestäytymisestä ja edunvalvonnasta tulevaisuudessa. Pohdimme mitä mahdollisuuksia
Maklin mahdollinen henkilöjäsenpohjaisuus toisi MAKLI/MIL yhteistyön tiivistämiselle. Työmarkkinoilla
tulossa olevien muutoksien sekä jäsenten voimakkaan eläköitymisen vuoksi KMT:n hallitus päätti kutsua
KMT:n sääntöjen 9 §:n mukaisen ylimääräisen kokouksen koolle 10.10.2018 klo 16.15 Sokos Hotel
Presidenttiin Helsingissä. Kokoukselle esitettiin sääntömuutosta siten, että säännöistä poistetaan 2§:n
ensimmäinen kohta ja samalla päätetään erota MAKLI ry:stä. Osallistujien vähäisen määrän vuoksi
sääntömuutosasia päätettiin siirtää vuoden 2019 vuosikokoukseen yhteyteen.
VUOSIKOKOUS
Vuosikokous pidettiin Maanmittauspäivien yhteydessä Helsingin hotelli Paasitornissa 21.3.2018.
Kokouksen puheenjohtajana toimi Tom Masalin Kotkasta ja sihteerinä KMT ry:n sihteeri Liisa Rouhiainen.
Vuosikokous valitsi yhdistyksen puheenjohtajaksi Jyrki Pohjankylän Lempäälästä.
Vuosikokoukseen osallistui 12 jäsentä.
VUOSIKOKOUS
HALLITUS JA TOIMIHENKILÖT
Puheenjohtaja: Jyrki Pohjakylä
Varsinaiset jäsenet ja varajäsenet
Juha Pulkkinen (varapj.) – Aki Ovaska
Timo Ansio - Kimmo Sulonen
Kari Ruohonen – Leena Vartio-Laitinen

Timo Raitio (talous) - Risto Laitinen
Jari Ahonen - Pia Salonen
Liisa Rouhiainen (siht.) – Juha Mustanoja

Valittiin Timo Ansion tilalle hallitukseen vuodeksi Kimmo Sulonen ja varalle Timo Ansio.
Toiminnantarkastajina toimi Olavi Kivilahti ja Olavi Ujanen molemmat Tampereelta, varalla Kari Klemola
Kirkkonummelta.
Hallituksen kokouksissaan käsittelemiä asioita:
Hallitus kokoontui toimintavuonna 4 kertaa ja lisäksi piti kaksi sähköpostikokousta.
SKT -, KTK-, ja KTN -asiat (liitto- ja edustajakokoukset)
MAKLI:n asiat, maanmittausalan koulutusasiat, jäsenasiat (uudet jäsenet, merkkipäivät ym.), lainsäädäntö
asiat, maanmittauspäivät, organisaatioasiat/järjestörakenne

EDUSTUKSET
KTK:n, ja KTN:n hallituksen varajäsen
KTK:n ja KTN:n edustajakokousedustaja
SKT:n hallitus
SKT:n hallituksen varajäsenet
SKT:n tilintarkastaja
Maankäytttö ry. hallitus
Maanmittauspäivien järjestelytoimikunta
MAKLI:n hallitus
MAKLI:n toimistotiimi

Jyrki Pohjankylä
Juha Pulkkinen
Jyrki Pohjankylä ja Juha Pulkkinen
Kimmo Sulonen ja Liisa Rouhiainen
Unto Sevón
Juha Pulkkinen
varalla Kimmo Sulonen
Jari Ahonen
Jyrki Pohjankylä ja Juha Pulkkinen
varalla Kimmo Sulonen
Liisa Rouhiainen

KTK:n liittohallitus kutsui 31.5.2018 KTK:n kunniajäseneksi Timo Ansion.
TIEDOTUSTOIMINTA
Yhdistyksen toiminnasta on tiedotettu kolmessa MAKLI ry:n tiedotteessa maalis-,
kesä- ja joulukuussa. Myös sähköpostitiedotusta käytettiin.
KOULUTUSTOIMINTA
10.–11.10.2018 KMT:n ja FCG Finnish Consulting Group Oy järjestivät yhteistyössä Drooni paikkatiedon
kerääjänä (Maanmittausinsinöörien ja – teknikoiden) koulutuspäivät Helsingissä.
Maanmittauspäivät 2018 pidettiin Helsingissä Paasitornissa 21. -22.3.2018. Yhteisvastuut
maanmittauspäivien järjestelyistä jaettiin MAKLIn ja MILin kesken.
TALOUS
Taloutta on hoidettu talousarvion puitteissa. Tilikauden 2018 voitto 6899,62 euroa siirretään vapaaseen
pääomaan. Tilinpäätös ei sisällä Maklin jäsenmaksua 6975 € vuodelta 2018.
JÄSENISTÖ
Yhdistykseen kuului jäsenrekisterin mukaan 13.12.2018 yhteensä 395 jäsentä, joista eläkeläisiä 116.
Hallitus

KUNTIEN MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA OPISTOTEKNISET KMT ry.
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2019
YLEISTÄ

Vuosi 2019 on yhdistyksen 49. toimintavuosi.
Kuntien maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistotekniset KMT ry on Maanmittausalan
ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto, MAKLI ry:n jäsen sekä Suomen
ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry:n jäsen, joka puolestaan on KTK Tekniikan
Asiantuntijat ry:n jäsenjärjestö.

EDUNVALVONTA
Liittomme ajaa jäsenistön ammatillisaatteellisia etuja ja SKT:n
kautta etupäässä työehtosopimuksiin liittyvää edunvalvontaa. KMT:n toiminnan keskeisiä tavoitteita ovat aktiivisen jäsenistön avulla huolehtia maanmittausalan tunnettavuudesta, turvata työpaikat, jäsenedut. Jatko, muunto- ja
lisäkoulutuksen riittävään tasoon vaikutetaan mahdollisuuksien mukaan.
Edunvalvonta tapahtuu KMT:n edustajien välityksellä SKT:n kautta KTN:n/JUKO
paikallisilla luottamusmiehillä on tärkeä rooli edunvalvonnassa. Edunvalvontatehtävistä tärkein on teknisten sopimuksen toteutuminen ja sen seuraaminen.
Henkilökohtaisen palkanosan käyttöönotto on edennyt, mutta siihen pitää paikallisesti panostaa edelleen.
KOULUTUS

Vaikutamme maanmittausalan koulutukseen ja koulutuksen sisällön suunnitteluun, jolloin
annamme asiantuntemuksemme koulutusohjelmien toteuttamiselle.

LAINSÄÄDÄNTÖ
Otamme kantaa ja vaikutamme alaamme koskevaan lainsäädäntöön kaikin mahdollisin keinoin
ja pyrimme siinä korostamaan maanmittausalan ja jäsenistömme asemaa. Ajamme edelleen
kiinteistöinsinöörin pätevyyttä jäsenistöllemme.
TALOUS JA TIEDOTUS
Taloudenpitoon kiinnitetään erityistä huomiota.
Tiedotus hoidetaan tiedotteiden avulla ja Internetissä.
JÄSENISTÖ

Toimintaa tehostetaan niin, että kaikki kuntien, maakuntien ja kuntayhtymien palveluksessa
olevat maanmittausteknikot ja AMK-insinöörit saadaan yhdistyksemme jäseniksi.
HALLITUS

Kuntien Maanmittausalan Ammattikorkeakoulu ja Opistotekniset KMT ry hallitus kutsuu jäsenensä
vuosikokoukseen 27.3.2019 klo 17.00 Scandic hotelli Paasiin Helsinkiin. Vuosikokousasioiden
lisäksi kokouksessa käsitellään sääntömuutosehdotusta. Kokouksessa esitetään sääntömuutosta
siten, että säännöistä poistetaan 2 §:n ensimmäinen kohta, 10 §:n viittaus liittoon ja 12 §:n kohtaan
muutetaan varsinaisten toiminnantarkastajien määrä sekä 14 §:n viittaus liittoon.
Alla esitettävät muutokset, poistettavat tekstit yliviivattu ja tekstimuutokset korostettu keltaisella
1 § Yhdistyksen nimi on KUNTIEN MAANMITTAUSALAN AMMATTIKORKEAKOULU- JA
OPISTOTEKNISET KMT ry ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki. Toimialueena Suomi.
Tarkoitus ja toiminta
2 § Yhdistyksen tarkoituksena on:
- toimia jäsenenä Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI ry:ssä,
josta jäljempänä näissä säännöissä käytetään nimitystä Liitto,
- luoda ja ylläpitää maanmittausalan ammattikorkeakoulun, ammatillisen korkea-asteen ja
opistoasteen tutkinnon suorittaneiden tai siellä opiskelevien välistä yhteistoimintaa sekä
toimia jäsentensä välisenä yhdyssiteenä ja edistää sekä ylläpitää jäsentensä ammattitaitoa
toimialallaan,
- toimia valmistelevana ja neuvottelevana elimenä jäseniään koskevissa oikeudellisissa,
ammatillisissa, sosiaalisissa sekä palkkaukseen ja koulutukseen liittyvissä asioissa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää kokouksia, täydennyskoulutusta, harjoittaa
julkaisutoimintaa sekä tekee aloitteita, käy neuvotteluja ja tekee sopimuksia jäseniään
koskevissa asioissa.
Kokoukset
10 § Yhdistyksen kokouksista ilmoitetaan sähköpostitse jäsenistölle tai Liiton jäsentiedotteessa
vähintään 15 päivää ennen kokousta. Ylimääräisistä kokouksista tiedotetaan samalla tavoin
viimeistään 7 päivää ennen kokousta.
Vuosikokous
12 § Vuosikokouksen avaa yhdistyksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jonka johtaessa
kokous valitsee itselleen puheenjohtajan ja tarvittavat toimihenkilöt.
Vuosikokouksessa käsiteltävät ja päätettävät asiat:
· todetaan kokouksen laillisuus
· käsitellään ja hyväksytään työjärjestys sekä muiden kuin kokouskutsussa mainittujen
asioiden esille ottaminen
· toimintakertomus
· tilit, tilikertomus, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen
· toimintasuunnitelma
· talousarvio ja jäsenmaksu
· hallituksen puheenjohtajan valinta
· hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle
· kahden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta muut esille tulleet
asiat
· valitaan yksi (1) toiminnantarkastaja ja kaksi (2) varatoiminnantarkastajaa
· käsitellään muut esille tulleet asiat

Yhdistyksen purkautuminen
14 § Yhdistyksen purkamista tarkoittava päätös on tehtävä kahdessa perättäisessä vähintään
yhden kuukauden välein pidetyssä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan
enemmistöllä annetuista äänistä.
Yhdistyksen purkautuessa sen varat lankeavat Liitolle. ohjataan 2 §:n mukaisesti yhdistyksen
tarkoitusta hyödyttävään toimintaan siten kuin viimeinen kokous päättää.
Mikäli tämäkin on purkautunut, lankeavat varat 2 §:n mukaisesti yhdistyksen tarkoitusta
hyödyttävään toimintaan viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti.

