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Voimassa oleva Ehdotus

! § ! mom
Liiton varsinaisena henkilöjäsenenä voi 
olla Teknillisen korkeakoulun insinööri-
tieteiden ja arkkitehtuurin tiedekunnas-
sa diplomi-insinöörin tutkinnon suorit-
tanut henkilö tai muu yliopistotasoisen 
tutkinnon suorittanut, maanmit-
tausalalla toimiva henkilö, jonka liiton 
hallitus hyväksyy jäseneksi tai nuorena 
jäsenenä hallituksen hyväksymä Teknil-
lisen korkeakoulun maanmittaustietei-
den laitoksella diplomi-insinöörin tut-
kintoa suorittava henkilö. Nuoresta jä-
senestä tulee diplomi-insinööriksi val-
mistumistaan seuraavan vuoden alusta 
ilman eri anomusta liiton varsinainen 
jäsen.

! § ! mom
Liiton varsinaisena henkilöjäsenenä voi 
olla Aalto-yliopiston insinööritieteiden 
korkeakoulussa diplomi-insinöörin tut-
kinnon suorittanut henkilö tai muu yli-
opistotasoisen tutkinnon suorittanut, 
maanmittausalalla toimiva henkilö, jon-
ka liiton hallitus hyväksyy jäseneksi tai 
nuorena jäsenenä hallituksen hyväksy-
mä Aalto-yliopiston insinööritieteiden 
korkeakoulussa diplomi-insinöörin tut-
kintoa suorittava henkilö Nuoresta jäse-
nestä tulee diplomi-insinööriksi valmis-
tumistaan seuraavan vuoden alusta il-
man eri hakemusta liiton varsinainen 
jäsen.

" § 
Jäsenmaksun suuruuden päättää syysko-
kous. Nuorten jäsenten, eläkkeelle siir-
tyneiden ja työttömiksi joutuneiden 
varsinaisten jäsenten sekä yhteisöjäsen-
ten jäsenmaksu voi olla varsinaisesta jä-
senmaksusta poikkeava. Kunniajäsen on 
vapaa taloudellisista velvoitteista.

" § 
Jäsenmaksun suuruuden päättää syysko-
kous. Nuorten jäsenten, eläkkeelle siir-
tyneiden varsinaisten jäsenten ja yhtei-
söjäsenten jäsenmaksu voi olla varsinai-
sesta jäsenmaksusta poikkeava. Hallitus 
voi syyskokouksen määräämin perustein 
myöntää varsinaiselle jäsenelle alennuksen 
jäsenmaksusta perhevapaan, työttömyy-
den, opintojen tai muun vastaavan syyn 
vuoksi. Kunniajäsen on vapaa taloudel-
lisista velvoitteista.
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KeVÄ TKOKOUS

# § " mom
Teknillisen korkeakoulun ylioppilas-
kunnan maanmittarikillan puheenjoh-
tajalla on oikeus olla läsnä hallituksen 
kokouksessa ja käyttää siinä puhevaltaa.

# § " mom
Maanmittarikilta ry:n puheenjohtajalla 
on oikeus olla läsnä hallituksen kokouk-
sessa ja käyttää siinä puhevaltaa.

esityksen perustelut

Sääntöjen # §:ään ehdotetaan lisäystä 
koskien alennettua jäsenmaksua. Voi-
massaolevien sääntöjen mukaan muun 
muassa työttömän jäsenen jäsenmaksu 
voi olla varsinaisen jäsenen jäsenmak-
susta poikkeava. Muutoksen tavoitteena 
on mahdollistaa se, että alennuksen var-
sinaisen jäsenen jäsenmaksusta voisi saa-
da myös muulla vastaavalla perusteella, 
kuten perhe- tai opintovapaan vuoksi. 
Alennuksen määrän ja perusteet määrit-

täisi yhdistyksen syyskokous päättäes-
sään vuosittain maksettavista jäsenmak-
suista ja alennetun jäsenmaksun myön-
täisi hallitus.

Sääntöjen $ §:ä on tarpeen muuttaa 
organisaatiomuutosten vuoksi. Teknilli-
nen korkeakoulu on nykyään Aalto-yli-
opisto ja maanmittausalan diplomi-insi-
nöörit valmistuvat insinööritieteiden 
korkeakoulusta. Sama peruste koskee 
ehdotettua muutosta % §:än.


