KMT:n puheenjohtajan palsta
Tämän vuoden maanmittauspäivät pidettiin maaliskuussa hotelli Paasitornissa
Helsingissä, samassa yhteydessä järjestettiin sääntömääräinen Kuntien
Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset KMT ry vuosikokous. Vuosikokouksen
puheenjohtajana toimi Timo Ansio. Hallituksen varsinaisina jäseninä jatkavat Kimmo
Sulonen varalla Juha Heikkilä, Juha Pulkkinen varalla Aki Ovaska, Aleksi Toivonen varalla
Leena Vartio-Laitinen, Timo Raitio varalla Risto Laitinen, Jari Ahonen varalla Pia Salonen
ja Liisa Rouhiainen varalla Juha Mustanoja. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jyrki
Pohjankylä.
Vuosikokouksessa päätettiin yhdistyksen sääntömuutoksista koskien 2 § Yhdistyksen
tarkoituksena on, ensimmäinen kohta poistetiin:
- 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.

Vuosikokouksessa tehtiin ehdollinen eroamispäätös Makli ry:stä. Yhdistys eroaa
Maanmittausalan ammattikorkeakoulu- ja opistoteknisten liitto MAKLI ry:stä ja jäsenet
siirtyvät henkilöjäseninä MAKLI:n jäseniksi. Henkilöjäsenet 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.
Kokouksessa hallitukselle myönnettiin valtuudet päättää ennakkoon v. 2019 jäsenmaksu.
Jäsenmaksu päätettiin pitää ennallaan. KMT jäsenmaksun osuus on 0,21 %, joten
kokonaisjäsenmaksuksi muodostuu 1,25 % bruttopalkasta.

Myös Suomen Ammattikorkeakoulu- ja Opistotekniset SKT ry sääntömuutos on nyt
vahvistettu Patentti- ja rekisterihallituksessa. Uudet säännöt mahdollistavat suoran
henkilöjäsenyyden, ilman velvoitteita liittyä jäsenjärjestöihin. Tulevaisuus näyttää saako
edellä mainitut sääntömuutokset uusia jäseniä edunvalvonnan piiriin.
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