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YHDISTYSMISEN VAIKUTUS TKY:N RAHASTOIHIN
1

MUISTION TARKOITUS

1.1

Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunta (”TKY”) on pyytänyt Asianajotoimisto Krogerus Oy:tä selvittämään, mitä mahdollisia TKY:n
rahastoja koskevia toimenpiteitä tarvitaan TKY:n yhdistyessä osaksi tulevan Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaa.

1.2

Tässä muistiossa listataan TKY:n rahastot ja esitetään niitä koskevat toimintasuositukset. Listauksen lähtökohtana olemme käyttäneet meille toimitettua 26.10.2006 päivättyä TKY:n laatima Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan rahastojen säännöt -nimistä
muistiota sekä kopioita joidenkin rahastojen säännöistä ja kokouspöytäkirjoista, joissa niitä on muutettu tai hyväksytty. Olemme tehneet oletuksen, että toimitetussa muistiossa on viimeisimmät versiot rahastojen säännöistä. Suosittelemme vielä ennen tässä muistiossa ehdotettujen toimenpiteiden toteuttamista, että TKY varmistaa, että toimitetut rahastosäännöt ovat viimeisimmät voimassaolevat
versiot.

1.3

Näkemyksemme mukaan useimpien rahastojen sääntöjä tulisi täsmentää siten, ettei jatkossa ole epäselvää rahastojen käyttötarkoituksesta, erityisesti siitä, kenelle rahastojen varoja voidaan jakaa. Olemme tässä muistiossa käsitelleet kahta eri vaihtoehtoa sääntöjen täsmentämisestä. Toinen lähtökohta on ollut se, että halutaan pitää rahastojen varojenjaon kohderyhmät mahdollisimman ennallaan ja toinen lähtökohta se, että halutaan mahdollistaa kaikkien Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäsenten hyötyminen rahastojen
varojenjaosta.

LUOTTAMUKSELLINEN
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2

SÄÄNTÖJEN HIERARKIA

2.1

Usean TKY:n rahaston säännöissä on määräys, jonka mukaan asioissa, joista kyseisissä säännöissä ei ole mainittu, noudatetaan
joko Teekkarirahaston tai Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahaston sääntöjä. Mainitun määräyksen takia rahastojen käyttötarkoituksen täsmennys sekä muut yhdistymistä koskevat muutokset on suositeltavaa toteuttaa siten, että Teekkarirahaston tai Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahaston sääntöjä muutetaan. Näin vältetään kaikkien rahastojen sääntöjen muuttaminen. Osa TKY:n rahastoista
ei kuitenkaan sisällä yllä todettua määräystä, minkä takia niiden sääntöjä tulee tarvittaessa muuttaa.

2.2

Alla olevassa taulukossa rahastot ovat järjestetty sen mukaisesti soveltuuko niihin Teekkarirahaston tai Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahaston säännöt.

3

SÄÄNTÖJEN JA TARKOITUKSEN MUUTTAMINEN

3.1

Yleistä

3.1.1

Arvioitaessa tarvetta tehdä muutoksia rahastojen sääntöihin tulee erotella rahastojen säännöt ja käyttötarkoitus. Otettaessa vastaan
rahaston muodostava lahjoitus sitoudutaan samalla noudattamaan lahjoittajan tahtoa ja käyttämään lahjoitetut varat lahjoittajan tarkoittamaan käyttöön. Rahaston sääntöjä muutettaessa hallinnointiin ja organisaatioon liittyviä osioita voidaan muuttaa rahaston sääntöjen muuttamista koskevien määräysten mukaisesti, mutta tarkoituksen muutos ei yleensä ole mahdollista muuten, kuin lahjoittajan
suostumuksella. Ilman lahjoittajan suostumusta voidaan tarkoitusta muuttaa lähinnä silloin, jos nykyisen tarkoituksen toteuttaminen
on olosuhteiden takia mahdotonta tai siihen on annettu nimenomainen valtuutus.

3.1.2

Suosittelemme rahastojen sääntöjen muuttamista siten, että Teekkarirahaston ja Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahaston säännöissä huomioitaisiin TKY:n yhdistyminen osaksi Aalto-yliopiston tulevaa ylioppilaskuntaa. Teekkarirahaston sääntöjä voidaan muuttaa
samassa järjestyksessä kuin TKY:n kulloinkin voimassa olevia sääntöjä. Tekniikan Ylioppilaiden toiminnan lakattua Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahasto, alarahastoineen, ovat sääntöjen mukaisesti siirtyneet Teekkarirahaston alarahastoiksi. Koska Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahasto kuitenkin toimii muutaman rahaston ylärahastona, joissa sen sääntöihin viitataan, olisi syytä muuttaa
myös Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahaston sääntöjä. Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahaston sääntöjä muutetaan sääntöjen
mukaan samassa järjestyksessä kuin Tekniikan Ylioppilaiden kulloinkin voimassa olevia sääntöjä. Koska Tekniikan Ylioppilaiden toiminta on kuitenkin lakannut, sääntöjen muutos tapahtunee samassa järjestyksessä kuin ylärahaston (Teekkarirahaston) säännöt.

LUOTTAMUKSELLINEN

3 (11)

3.2

Kohderyhmän säilyminen ennallaan

3.2.1

Mikäli halutaan säilyttää rahastojen varojenjaon kohderyhmä mahdollisimman ennallaan, olisi syytä lisätä Teekkarirahaston ja Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahaston sekä useimpien kohdassa 4.2 todettujen muiden rahastojen sääntöihin seuraavanlainen yhdistymistä koskeva sanamuoto:
”TKY:n yhdistyessä tulevan Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan, TKY:n toiminnan tulee katsoa jatkuvan eikä yhdistymistä pidä katsoa ylioppilaskunnan toiminnan lakkaamiseksi. Näin ollen tämän rahaston sääntöjä tulee jatkossa soveltaa
niiden alkuperäistä tarkoitusta mahdollisimman hyvin noudattaen niin, että rahaston perustamisen yhteydessä tarkoitettu kohderyhmä säilyy mahdollisimman ennallaan.”

3.2.2

Lisäksi tulisi Teekkarirahaston ja Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahaston sekä useimpien kohdassa 4.2 todettujen muiden rahastojen sääntöihin tehdä tarkennus, mitä tekniikan ylioppilaalla, teekkarilla tai vastaavalla käsitteellä tarkoitetaan. Tällä vältetään se, että
jatkossa olisi epäselvää kenelle Aalto-yliopiston opiskelijoille rahastoista jaettavat varat ovat tarkoitettuja. Kyseinen määrittely teekkarista voisi olla esimerkiksi seuraavanlainen:
”Näissä säännöissä tarkoitetaan tekniikan ylioppilaalla, ylioppilaskunnan jäsenellä, teekkarilla tai vastaavalla käsitteellä
kaikkia Teknillisen korkeakoulun perustutkinto-opiskelijoita, Aalto-yliopistossa teknillisten alojen perustutkintoja suorittavia ja mahdollisissa myöhemmissä Teknillisen korkeakoulun seuraajissa teknillisten alojen perustutkintoja suorittavia.”

3.3

Tarkoituksen laajentaminen

3.3.1

Mikäli rahastojen kohderyhmää halutaan laajentaa koko Aalto-yliopiston ylioppilaskunnan jäseniä koskevaksi, tarkoitusta ei lähtökohtaisesti voida muuttaa ilman perustajan tai lahjoittajan nimenomaista suostumusta, niin kauan kuin rahaston tarkoituksen toteuttaminen ei ole mahdotonta. Suosituksemme onkin, että rahastojen tarkoituksia ei laajennettaisi, ilman mainittua suostumusta.

3.3.2

Tarkoituksen laajentamisen yhteydessä olisi myös syytä lisätä Teekkarirahaston ja Tekniikan Ylioppilaiden Stipendirahaston sekä
useimpien kohdassa 4.2 todettujen muiden rahastojen sääntöihin seuraavanlainen yhdistymistä koskeva sanamuoto:
”TKY:n yhdistyessä tulevan Aalto-yliopiston ylioppilaskuntaan, TKY:n toiminnan tulee katsoa jatkuvan eikä yhdistymistä pidä katsoa ylioppilaskunnan toiminnan lakkaamiseksi.”

3.3.3

Monen rahaston tarkoitus on tehty hyvin yksityiskohtaiseksi, nimenomaisesti yksilöidyllä edunsaajaryhmällä. Näissä tapauksissa olisi
täysin lahjoittajan dokumentoidun tahdon vastaista laajentaa kohderyhmää, eikä sitä suositella tehtäväksi ilman lahjoittajan suostuLUOTTAMUKSELLINEN
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musta. Jotkut rahastot taas ovat kohderyhmiltään vähemmän tarkasti määriteltyjä, jolloin kohderyhmää voidaan laajentaa sellaisissa
tilanteissa, jossa rahaston sääntöjen mukainen sanamuoto sen mahdollistaa (esimerkiksi Ville Aroniemen muisto-rahasto). Laajennettaessa tarkoitusta sääntöjä muuttamalla menetellään niin kuin säännöissä on määritelty sääntöjen muuttamisesta.
4

RAHASTOT

4.1

Teekkarirahaston sääntöjen alaiset rahastot

RAHASTON NIMI

TARKOITUS

MUUTA

Teekkarirahasto – Teknologfonden

Rahaston tarkoituksena on hoitaa ja kartuttaa sille kuuluvaa omaisuutta Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan yhdessä teknillisen korkeakoulun kanssa antamien
suuntaviivojen mukaisesti ja käyttää sitä rahaston tarkoituksiin sopivassa muodossa avustamalla ja tukemalla
sellaisten ensi sijassa vähävaraisten ylioppilaskunnan
jäsenten jatkuvia opintoja teknillisessä korkeakoulussa,
joista voidaan odottaa kehittyvän kyvykkäitä insinöörejä
ja arkkitehtejä.

Rolf Walter Simbergin
muistorahasto – Rolf Walter Simbergs minnesfond

Rahaston tarkoituksena on avustaa apurahoilla lahjakkaita vähävaraisia Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan suomen- ja ruotsinkielisten osakuntien jäseniä.

Teekkarirahaston
hasto.

LUOTTAMUKSELLINEN

alara-

HUOMIOITAVAA,
JOS TARKOITUSTA
LAAJENNETTAAN

HUOMIOITAVAA,
JOS
KOHDERYHMÄÄ HALUTAAN SÄILYTTÄÄ

Tarkoitusta ei suositella laajennettavaksi.

Sääntöjä muutettava kohtien 3.2
ja 3.2.2 mukaisesti.

Koska TKY on lahjoittanut rahastolle varat,
voidaan
tarkoitusta
laajentaa. Tarkoitusta
laajennetaan sääntöjä
muuttamalla sääntöjen
muuttamista koskevien
määräysten mukaisesti.
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Prof. Jaakko O Murron
muistorahasto

Rahaston tarkoituksena on avustaa lahjakkaita vähävaraisia tekniikan ylioppilaita puunjalostusosastolla.

Teekkarirahaston
hasto.

alara-

Tarkoitusta ei suositella laajennettavaksi.

Vuorineuvos Wilhelm
Wahlforssin stipendirahasto

Rahaston nettotuotto jaetaan, osittain tai kokonaan,
TKY:n jäsenelle, joka opiskeluaikanaan Teknillisessä
korkeakoulussa on toiminut erittäin ansiokkaalla tavalla
TKY:n hyväksi.

Teekkarirahaston
hasto.

alara-

Tarkoitusta ei suositella laajennettavaksi.

Bernhard Wuolteen rahasto

Rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla tukea teollisuustalouden ja
siihen läheisesti liittyvien aiheiden opiskelua ja tutkimustyötä.

Teekkarirahaston
hasto.

alara-

Tarkoitusta
koskeva
sananmuoto mahdollistaa varojen jaon
myös
muille
kuin
TKY:n nykyisille jäsenille. Mikäli sananmuotoa kuitenkin halutaan
muuttaa, se on mahdollista, koska TKY on
lahjoittanut rahastolle
varat.

Tekniikan Ylioppilaiden
rahasto

Rahaston tarkoituksena on turvata Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan (TKY:n) suomenkielisen osakunnan Tekniikan Ylioppilaiden (TY:n) tai siitä mahdollisesti muodostuvien suomenkielisten osien tai TKY:n
suomenkielisten jäsenten TY:n sääntöjen 2§:n mukaisen
toiminnan taloudelliset edellytykset.

Ville Aroniemen muistorahasto

Rahaston tarkoituksena on tukea teekkariliikuntaa sen
kaikissa muodoissa pääpainon ollessa kuitenkin kilpa- ja
edustusurheilussa.

TY:n lakattua olemasta, sääntöjä voitaneen
muuttaa TKY:n päätöksellä.

Teekkarirahaston
hasto.

LUOTTAMUKSELLINEN

alara-

Koska TKY on lahjoittanut rahastolle varat,
voidaan
tarkoitusta
laajentaa. Tarkoitusta
laajennetaan sääntöjä
muuttamalla sääntöjen
muuttamista koskevien
määräysten mukaises-
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ti.
Teekkari (hc) Ossi Törrösen rahasto

Rahaston nettotuotto jaetaan osittain tai kokonaan yhdelle tai useammalle Kylä- tai teekkarikulttuuritoiminnassa
erityisesti ansioituneelle teekkarille.

Teekkarirahaston
hasto.

alara-

Tarkoitusta ei suositella
laajennettavaksi
ilman lahjoittajan suostumusta.

Liisa Jutilan muistorahasto

Rahaston nettotuotto jaetaan osittain tai kokonaan yhdelle tai useammalle ylioppilaskuntatoiminnassa ansioituneelle teekkarille.

Teekkarirahaston
hasto.

alara-

Tarkoitusta ei suositella laajennettavaksi.

Nissen rahasto

Rahaston tarkoituksena on avustaa Teknillisen korkeakoulun Puunjalostustekniikan laitoksella opiskelevia selluloosatekniikan opiskelijoita vuosittain myönnettävällä
apurahalla. Apuraha myönnetään opiskelun loppuvaiheessa olevalle tai juuri valmistuneelle opiskelijalle, jonka diplomityön katsotaan olevan erityisen ansiokas. Mikäli jonakin vuonna ei ko. opiskelijoista ei löydy kriteerit
täyttävää hakijaa, voidaan apuraha myöntää, samoin
kriteerein, myös hakijalle, joka opiskelee edellä mainitussa laitoksessa jotakin muuta kemiallisen puunjalostuksen
alaa.

Teekkarirahaston
hasto.

alara-

Tarkoitusta ei suositella
laajennettavaksi
ilman kaikkien lahjoittajien suostumusta

Pellen rahasto

Rahastosta myönnetään vuosittain apurahoja Teknillisen
korkeakoulun Puunjalostustekniikan koulutusohjelmassa
opiskeleville Puunjalostajakillan jäsenille. Apurahan
myöntämisperusteena käytetään ensisijaisesti hakijan
aktiivista toimintaa Puunjalostajakillassa tai Teknologföreningissä. Lisäksi otetaan huomioon hakijan opintomenestys.

Teekkarirahaston
hasto.

alara-

Tarkoitusta ei suositella
laajennettavaksi
ilman lahjoittajan suostumusta.

IK:n Kaskelottirahasto

Rahaston tarkoituksena avustaa Teknillisen korkeakoulun Rakennus- ja ympäristötekniikan osaston opiskelijoita
sekä osastolta valmistuneita diplomi-insinöörejä vuosittain myönnettävällä apurahalla. Apuraha myönnetään
henkilölle, joka on erityisen ansiokkaasti kohottanut yh-

Teekkarirahaston
hasto.

alara-

Tarkoitusta ei suositella
laajennettavaksi
ilman kaikkien lahjoittajien suostumusta.

LUOTTAMUKSELLINEN
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teishenkeä, rakentajahenkeä, rakennus- ja ympäristötekniikan opiskelijoiden keskuudessa tai edistänyt merkittävästi mielenkiintoa alan opiskelua kohtaan. Mikäli jonakin vuonna ei kriteerejä täyttävää ehdokasta löydetä,
jätetään apuraha sinä vuonna jakamatta.
Teknillisen Korkeakoulun
Ylioppilaskunnan Ystävyysrahasto

K.A. Tavaststjernan muistorahasto

4.1.1

Rahaston tarkoituksena on edistää ja vaalia teekkarien
välistä ystävyyttä sekä tukea tätä edistävää toimintaa.
Rahaston tuotoilla tulisi vuosittain myöntää ystävyysmerkki teekkariyhteisön parhaalle ystävälle.

Teekkarirahaston
hasto.

Rahaston tarkoituksena on vuosittain jaettavien palkintojen kautta edistää Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan jäsenten harrastusta kirjalliseen tuotantoon.

Teekkarirahaston
hasto.

alara-

Jos ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, on rahaston
pääoma osoitettava rahaston
tarkoitusperien
mukaiseen käyttöön ylioppilaskunnan edustajiston päättämällä tavalla.
alara-

Tarkoitusta ei suositella
laajennettavaksi
ilman kaikkien lahjoittajien suostumusta.

Tarkoitusta ei suositella muutettavaksi.

Tekniikan ylioppilaiden stipendirahaston sääntöjen alaiset rahastot

RAHASTON NIMI

TARKOITUS

MUUTA

Tekniikan Ylioppilaiden
Stipendirahasto

Rahaston tarkoituksena on hoitaa ja kartuttaa sille kuuluvaa omaisuutta ja käyttää sitä rahaston tarkoituksiin
sopivassa muodossa avustamalla ja tukemalla lahjakkaiden ja vähävaraisten osakunnan jäsenten opintoja

LUOTTAMUKSELLINEN

HUOMIOITAVAA,
JOS
TARKOITUSTA
LAAJENNETTAAN

HUOMIOITAVAA,
JOS KOHDERYHMÄÄ
HALUTAAN SÄILYTTÄÄ

TY:n
lakattua
olemasta, sääntöjä voitaneen muuttaa TKY:n päätök-

Sääntöjä muutettava
kohtien 3.2 ja 3.2.2
mukaisesti.
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Teknillisessä korkeakoulussa.

sellä.

Oy Cronvallin rahasto

Rahaston tarkoituksena on avustaa eteviä, heikossa
taloudellisessa asemassa olevia ylioppilaita koneinsinööri- ja vuoriteollisuusosastolla.

Tekniikan Ylioppilaiden
Stipendirahaston alarahasto.

Tarkoitusta
ei
suositella laajennettavaksi.

Onni ja Iina Tarjanteen
muistorahasto

Rahaston tarkoituksena on antaa vuokra-avustusta Teknillisessä korkeakoulussa opiskeleville lahjakkaille Tekniikan Ylioppilaiden jäsenille, jotka ovat varattomia tai
vähävaraisia.

Tekniikan Ylioppilaiden
Stipendirahaston alarahasto.

Tarkoitusta
ei
suositella laajennettavaksi.

Erkki Olavi Lehtolan
muistorahasto

Rahaston tarkoituksena on sopivassa muodossa avustaa ja tukea ensi sijassa Tekniikan Ylioppilaiden vähävaraisten ja lahjakkaiden jäsenten opintoja teknillisessä
korkeakoulussa.

Tekniikan Ylioppilaiden
Stipendirahaston alarahasto.

Tarkoitusta
ei
suositella laajennettavaksi.

4.2

Muut rahastot

RAHASTON NIMI

TARKOITUS

MUUTA

Insinöörien Rouvat ry:n
stipendirahasto

Rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tai
muulla sopivaksi katsotulla tavalla tukea sellaisten ensi
sijassa vähävaraisten Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan jäsenten jatkuvia opintoja Teknillisessä
korkeakoulussa, joista voidaan odottaa kehittyvän kyvykkäitä insinöörejä.

Teekkarirahaston
hasto.

alara-

Jos Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan toiminta lakkaa, siirtyy rahasto Insinöörien Rouvat r.y:lle
tai mikäli sitä ei silloin ole,
Teknillisen korkeakoulun
lahjoitusrahaston
yhtey-

LUOTTAMUKSELLINEN

HUOMIOITAVAA,
JOS
TARKOITUSTA
LAAJENNETTAAN

HUOMIOITAVAA,
JOS KOHDERYHMÄÄ
HALUTAAN SÄILYTTÄÄ

Insinöörien Rouvat ry:n suostumus pyydettävä
tarkoituksen laajentamista varten.

Sääntöjä muutettava
kohtien 3.2 ja 3.2.2
mukaisesti.

Sääntöjä muutettava kohdan 3.3.2
mukaisesti.
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teen. Rahaston käytettävissä olevista varoista
määrää tällöin rahaston
uusi haltija kuultuaan sitä
ennen korkeakoulun ylioppilaiden edustajien mielipidettä. Tällöinkin on näissä
säännöissä olevia määräyksiä soveltuvissa kohdin
noudatettava.
Teekkarikylän Kappelirahasto

Teekkarikylän Kappelirahaston tarkoituksena on Teekkarirahaston alarahastona tukea ja edistää sekä Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan piirissä tapahtuvaa että muutakin teknilliseen maailmaan suuntautuvaa kristillistä toimintaa.
Tarkoituksen toteuttamiseksi rahasto (i) tukee Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan piirissä toimivan
kristillisen yhdistyksen Ristin Kilta ry:n toimintaa, (ii)
jakaa avustuksia kristilliseen toimintaan, joka suuntautuu teknillisiin oppilaitoksiin ja teollisuuden piiriin, (iii)
tekee aloitteita tarkoituksensa mukaisen toiminnan
järjestämiseksi ja kehittämiseksi, (iv) tukee yhteyksien
pitämistä valmistuneisiin ristinkiltalaisiin sekä (v) pitää
yhteyksiä teknillisissä oppilaitoksissa ja teollisuuslaitoksissa toimiviin kristittyihin ja kristillisiin ryhmiin.

Teekkarirahaston
hasto.

alara-

Jos rahaston toiminta lakkaa, sen varat on käytettävä tavalla, joka parhaiten
vastaa alkuperäisiä tarkoitusperiä. Päätökselle, joka
koskee varojen käyttämistä
rahaston toiminnan lakattua on hankittava myös
Suomen
evankelisluterilaisen kirkon Kirkkohallituksen hyväksyminen.
Muutoksia rahaston sääntöihin voidaan tehdä Teknillisen Korkeakoulun Ylioppilaskunnan edustajiston
kahdessa
perättäisessä
kokouksessa vähintään ¾
äänten enemmistöllä. Rahaston tarkoituksen voidaan muuttaa vain, milloin
rahaston varojen käyttämi-

LUOTTAMUKSELLINEN

Rahaston säännöissä
ohjeet
tarkoituksen
muuttamiseen.
Suostumus pyydettävä tarkoituksen laajentamista
varten.

Tarkoitus lienee tarpeeksi laaja.

10 (11)

nen 1§ mainittuun tarkoitukseen on mahdotonta ja
rahastolle voidaan määrätä
uusi tarkoitus, joka ei olennaisesti eroa sen alkuperäisestä tarkoituksesta.
Sääntöjen muutosehdotukselle on hankittava Kappelirahaston johtokunnan ja
Kirkkohallituksen lausunnot, jotka liitetään muutosehdotukseen. Kirkkohallitukselle lähetettävään lausuntopyyntöön on liitettävä
Kappelirahaston johtokunnan lausunto.
Teekkaritoiminnan edistämisrahasto

Rahaston tarkoituksena on apurahoja jakamalla tukea
TKY:n ja sen jäsenten ja sen yhteydessä toimivien
yhteisöjen pyrkimyksiä, herättää ja ylläpitää harrastusta
teknillisiin, tieteellisiin, taloudellisiin ja yhteiskunnallisiin
kysymyksiin sekä kulttuurin harjoittamiseen.

TTEY ry:n suostumus pyydettävä
tarkoituksen laajentamista varten.
Sääntöjä muutettava kohdan 3.3.2
mukaisesti.

Polyteknikkojen kuoron
rahasto

Rahaston tarkoituksena on stipendein ja apurahoin
tukea TKY:n ja sen alayhdistysten jäsenten lauluharrastusta.

Teekkarirahaston
hasto.

alara-

Polyteknikkojen
kuoron suostumus
pyydettävä tarkoituksen laajentamista varten.
Sääntöjä muutettava kohdan 3.3.2
mukaisesti.

LUOTTAMUKSELLINEN

Lahjakirja tarkistettava
ennen sääntömuutosta.
Sääntöjä muutettava
kohtien 3.2 ja 3.2.2
mukaisesti.

Sääntöjä muutettava
kohtien 3.2 ja 3.2.2
mukaisesti.
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Kati Mattila
Asianajaja, osakas

Arto Hakkarainen
Asianajaja

LUOTTAMUKSELLINEN

