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VAALIKOKOUS 

Aika : 

Paikka: 

Lasna : 

POYTAKIRJA 

3 . 11 . 1987 klo 17 

VTT/RAT/TH1, Kemistintie 3, 1 . kerroksen neuvot
teluhuone 

12 seuran jasenta (liite 1) 

1 . Kokouksen avaus 
Johtokunnan puheenjohtaja folartti l•likkola avasi 
kokouksen klo 17 . 00 . 

2 . Kokouksen toimihenkilot 
Valittiin avaaja kokouksen puheenjohtajaksi . 
Valittiin poytakirjantarkistajiksi Jouko Kouhi ja 
Paavo Hassinen . 

3 . Kokouksen laillisuus 

4 . Tyojarjestys 

Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja 
paatosvaltaiseksi, koska kokous pidetaan marras
kuussa ja kokouskutsut oli lahetetty 19 . 10. eli 
15 paivaa ennen kokousta . 

Hyvaksyttiin esityslista (liite 2) . 

5 . Toimintasuunnitelma, jasenmaksut, tulo- ja menoarvio seka 
johtokunnan jasenten matkalculujen korvaaminen 

Hyvaksyttiin toimintasuunnitelma (liite 3), jasen
maksujen suuruus selca tulo- ja menoarvio (liite 4) 
johtokunnan esittamassa muodossa. Jasenmaksujen 

suuruus paatettiin pitaa ennallaan: varsinaiset 
jasenet 70 mk, opiskelijajasenet 30 mk, yhteiso
jasenet 300 mk. Paatettiin lisalcsi, etta paakau
punkiseudun ulkopuolisille johtokunnan jasenille 
maksetaan valtion virkaehtosopimuksen mukainen 
matkakustannusten korvaus osallistumisesta johto
kunnan kokouksiin. 

6. Johtokunta vuodeksi 1988 
l•laarattiin johtokunnan jasenten lukumaaraksi 
edelleen kahdeksan. Johtokunnan puheenjohtajaksi 

valittiin edelleen prof. Martti Mikkola. 111 
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Johtokunnan jaseniksi valittiin Petri Varsta 
(TKK/K/Kul), Erkki Leppavuori (VTT/RAT), Jukka 
Aalto (TKK/MR/Rak), Paavo Hassinen (VTT/RAT), 
Esa Eranti (Finn- Stroi), Markku Heinisuo (TTKK), 
Kalle- Erkki Penttila (IVO) ja Erkki Saarinen (Juva). 

7. Tilintarkastajat vuodeksi 1988 
Valittiin tilintarkastajiksi ecielleen Pekka Hay
rinen ja Iikka Jarvenpaa. Varatilintarkastajiksi 
valittiin Laila Hosia ja Markku Tuomala. 

8 . Ilmoitusasiat 
a) Seuran muut kokoukset syksylla: tavallista 

suuremman riskin omaavien rakenteiden suunni t 
teluperusteista IVO:ssa joko 24.11. tai 25 . 11 . 
ja ekskursio Rauma- Repola - yhtyman Oceanics
yksikkoon Tampereella 9 . 12 . 

b) Tieteellisten seurain valtuuskunnan (TSV) kirja
kauppa (Tiedekirja) aloittaa toimintansa Kirkko
katu 14:ssa. Kauppa on avoin kaikille ja se 
tarjoaa levitysvaylan seurojen piirissa synty
ville erillisjulkaisuille, 

c) Prof. Ranta muistutti mekaniikkapaivista Ota
niemessa 2.- 3.6.1988, 

d) Prof. Mikkola ilmoitti, etta prof. Alf Sarnuelsson 
Chalmersin teknillisesta korkerucoulusta pitaa 
1 . 12. klo 14 vierailuluennon TKK:ssa rakenteiden 
mekaniikan iteratiivisista menetelmista . 

9. Kokouksen paattaminen 
Puheenjohtaja paatti kokouksen klo 17.45. 

Kokouksen jalkeisessa keskust~lutilaisuudessa alustivat: 

- Erkki Leppavuori RAT- laboratorian toiminta-aloista, 
- Alpo Hanta- f•launus puuralwnteiden virumisesta kosteusvaihteluissa, 
- Liisa Rautiainen ~akennusfysiikan alaan kuuluvasta mikro-

ilmastotutkimuksesta . 

Keskustelutilaisuuden j~lkeen tutustuttiin tutkimushalliin. 


