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RAKENTEIDEN MEKANIIKAN SEURA RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
VAALIKOKOUS 
 
 
Aika:  Maanantai 15.12.2008 klo 16.15 – 16.50. 
  
Paikka: Insinööritoimisto Aro Kohonen Oy, os. Koronakatu 2, 02210 ESPOO 
 
Läsnä  Jouni Freund, Reijo Kouhia, Reijo Lindgren, Teuvo Meriläinen, Tia Nygård, Ju-

ha Paavola, Jari Puttonen, Mika Reivinen, Lauri Salokangas, Jukka Sarilo, Leif 
Sebbas, Ilmo Sipilä, Matti A. Ranta, Tapani Rechardt, Katrina Nykänen, Kari To-
lonen 

 
 
KÄSITELLYT ASIAT 
 
1. Kokouksen avaus 

Seuran puheenjohtaja Juha Paavola avasi kokouksen klo 16.15. 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ilmo Sipilä. Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin 
Reijo Kouhia ja Lauri Salokangas. 
 

3. Kokouksen laillisuus 
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi. 
 

4.  Työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi. 
 

5. Toimintasuunnitelman vahvistaminen vuodelle 2009  
Juha Paavola esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2009, joka oli lähetetty jäse-
nille kokouskutsun yhteydessä. Hyväksyttiin toimintasuunnitelma.  
 

6. Jäsenmaksujen suuruuden sekä tulo- ja menoarvion vahvistaminen vuodelle 2009. Johto-
kunnan jäsenten matkakulujen korvaaminen 

 
Päätettiin jäsenmaksujen suuruudet: yhteisöjäsenet 125 euroa, henkilöjäsenet 25 
euroa pitää entisellään. Opiskelijajäsenet päätettiin vapauttaa jäsenmaksusta koko-
naan. Vahvistettiin tulo- ja menoarvio vuodelle 2009 liitteen mukaisesti. Johtokun-
nan jäsenten matkakulut päätettiin korvata halvimman kulkuneuvon mukaisesti. 
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7. Vuoden 2009 johtokunnan jäsenten lukumäärän määrääminen sekä johtokunnan puheenjoh-

tajan ja jäsenten valitseminen 
 
Päätettiin johtokunnan jäsenmääräksi 8 sekä puheenjohtaja. Johtokunnan puheen-
johtajaksi valittiin yksimielisesti Jouni Freund. Opiskelijat ovat valinneet Mikko 
O. Sillanpään opiskelijajäseneksi johtokuntaan. Vuoden 2008 johtokunta kuuluvat: 
 Tapio Aho  Magnus Malmberg Oy 

Jouni Freund  TKK/Lujuusoppi 
Kari Kolari  VTT/Rakennustekniikka 
Reijo Kouhia  TKK/Rakenteiden mekaniikka 
Reijo Lindgren CSC 
Seppo Orivuori ÅF-Enprima Oy 
Juha Paavola  TKK/Rakenteiden mekaniikka 
Mikko O. Sillanpää opiskelijajäsen 
Ilmo Sipilä  Ins.tsto Ilmo Sipilä 
Matti Ranta  Kunniapuheenjohtaja 

Johtokunnan ulkojäsenenä toimii Juhani Koski, ’Tampereen teknillisestä yliopis-
tosta.  

 
8. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta 

Valittiin tilintarkastajiksi Matti Lojander, TKK ja Mika Reivinen, TKK sekä varal-
le Simo Virtanen, TTY sekä Olli Saarela, TKK: 
 

9. Rakenteiden Mekaniikka-lehden asiat 
 

Rakenteiden Mekaniikka-lehden päätoimittaja Reijo Kouhia kertoi lehden julkai-
sutilanteesta. Tällä viikolla on postitettu Rakenteiden Mekaniikka 2/2008 ja seu-
raavat numerot 3/2008 ja 4/2008  lähetetään painoon viikolla 51. Kaksi ensim-
mäistä numeroa ovat teemanumeroita ja 3 ja 4 ovat tavallisia julkaisuja. Artikkeli-
en kokonaissivumäärä tälle vuodelle on 222 s. Rakenteiden Mekaniikan uusimmat 
numerot on viety verkkoon open access-periaatteella ja ne ilmestyvät hieman vii-
veellä. Edellinen numero pannaan verkkoon, kun uusi numero on jo saatavilla. Ta-
voitteena on saada koko lehden historia skannatuksi verkkoon. 
 
Vuonna 2009 on tarkoitus julkaista myös neljä numeroa. Ensimmäinen numero kä-
sittelee dynamiikkaa ja se on tarkoitus saada valmiiksi tammi-helmikuussa. Lop-
puvuonna seuran perustajajäsen Pekka Kanerva täyttää 70 v. ja hänen kunniakseen 
on tarkoitus julkaista juhlanumero.  
 

10. Muut asiat 
Muita asioita ei ollut. 

 
 

Puheenjohtaja     Ilmo Sipilä  Pöytäkirjanpitäjä Katrina Nykänen 
 
 

Reijo Kouhia     Lauri Salokangas 
Pöytäkirjan tarkistaja    Pöytäkirjan tarkistaja 

 
LIITTEET: Toimintasuunnitelma v. 2009 

Tulo- ja menoarvio v. 2009 
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TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2009 
 
Teemaillat ja ekskursiot 

Viime vuosina seuran yhdeksi keskeiseksi toimintamuodoksi on vakiintunut teemailtojen järjestäminen erilaisten 
ajankohtaisten aiheiden tai teemojen ympärille. Tätä käytäntöä tullaan edelleen jatkamaan vuonna 2009 jotta 
jäsenkunta saadaan entistä laajemmin osallistumaan ja sitoutumaan seuran aktiivitoimintaan. Seuran tavoitteena 
on järjestää kaksi tämän tyyppistä teemailtaa kalenterivuodessa (yksi keväällä ja yksi syksyllä) erilaisista raken-
teiden mekaniikan ajankohtaisista aiheista. Teemailtojen pääsisällön muodostavat kutsutut alustukset sekä niiden 
pohjalta syntyvä keskustelu. Tähän liittyy oleellisena osana myös sosiaalinen kollegoiden tapaaminen. Vuoden 
2009 teemailtojen aiheiksi on ehdotettu mm. seuraavia:  

- teräsrakentaminen 
- kevytrakennetekniikka 
- numeerinen laskenta 
- inversioprobleemat 
- laivanrakennustekniikka 
- rakenteiden pitkäaikaisseuranta 
- sillat ja tuulikuormat. 

Teemaillat järjestetään kulloisenkin aihepiirin mukaan jossakin korkeakoulussa, tutkimuslaitoksessa tai yrityk-
sessä. 

Seura pyrkii järjestämään teemailtojen lisäksi vuosittain yhden yritysvierailun johonkin rakenteiden mekaniikan 
kannalta kiinnostavaan kohteeseen. Tällöin tulevat kysymykseen tehtaat, konepajat, rakennustyömaat, insinööri-
toimistot, valmiit mielenkiintoiset rakennukset, korkeakoulut ja tutkimuslaitokset jne.  

Näiden lisäksi seura järjestää vuosittaisen vapaamuotoisemman pikkujoulutilaisuuden. 
 
Julkaisutoiminta 

Yhdistys julkaisee Rakenteiden mekaniikka -lehteä, joka sisältyy jäsenetuihin. Vuoden aikana pyritään julkai-
semaan neljä numeroa, joiden artikkelit käsittelevät ajankohtaisia alan kysymyksiä, tai muita rakenteiden meka-
niikkaan liittyviä ongelmia. Vuonna 2008 lehtiä ilmestyy 4 kappaletta. Vuonna 2009 tämä julkaisutiheys pyri-
tään säilyttämään tinkimättä silti lehden evaluointiprosessista tai julkaistavaksi hyväksyttävien artikkelien tasos-
ta. 
 
Seuran toiminnan tunnetuksi tekeminen 

Pyritään herättelemään seuran toiminnan kannalta tärkeiden yritysjäsenten (nyt 15 kpl) kiinnostusta seuran toi-
mintaa kohtaan ja liittymään yhteisöjäseniksi sekä osallistumaan tätä kautta aktiivisesti seuran järjestämiin tilai-
suuksiin. Monissa yrityksissä ja yhteisöissä ei ehkä ole huomattu, että Rakenteiden Mekaniikan Seuran jäsen-
kunta edustaa hyvin kattavasti mekaniikan osaajien joukkoa Suomessa, joten yritysten näkyminen seuran leh-
dessä ja tilaisuuksissa on yrityksille erinomainen keino verkottumiseen.  
 
Hallinto 
 
Rakenteiden Mekaniikan Seura ry:n sääntöjen mukaisesti yhdistyksen vuosikokous pidetään maalis-huhtikuussa 
ja vaalikokous loka-marraskuussa. Kokouksissa käsitellään seuran sääntöjen 10. pykälässä mainitut asiat.  

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta. Johtokunta kokoontuu valmistelemaan käsiteltävät asiat vuosi- ja vaali-
kokouksia varten. Se kokoontuu muulloinkin, etenkin syys- ja kevätkauden alussa valmistelemaan tulevia tapah-
tumia.  

 

Yhdistyksen varoista huolehditaan kansliassa, jossa myös pidetään tilastoja yhdistyksen jäsenistä. 
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TULOJEN ERITTELY VUONNA 2009 
 
 
Vuotta 2009 koskevat laskelmat perustuvat seuraaviin arvioituihin jäsen- ja tilaajamääriin: 
 
 Henkilöjäseniä 178 (lisäksi viisi kunniajäsentä) 
 Opiskelijajäseniä    25 
 Yhteisöjäseniä  15 
 Lehden tilaajia  15 (kotimaahan 14, ulkomaille 1) 
 
 
Jäsenmaksuiksi vuodelle 2009 johtokunta ehdottaa: 
             Seuralle           Lehdelle
 
 Henkilöjäsen 25,-   15,-     10,-  
 Opisk.jäsen -    -                                   -  
 Yhteisöjäsen 125,-   125,-      
 Lehti, kotim. 12,-     -   12,-  
 Lehti ulkom. 38,-    -  38,-  
 
 
Ehdotetuilla jäsenmaksuilla saadaan yhteissummiksi: 
 
 Lehdelle Seuralle Yhteensä
 
 Henk.jäs. 178 x 10     =  1780,-  178 x 15  =  2670,-  4450,-  
 Yht.jäs.     15 x 125  =     1875,-  1875,-  
 Lehti kotimaahan 14 x 12  =   168,-   168,-  
 Lehti ulkomaille           1 x 38      =    38,-                                         38,- 
   -----------  ----------- ----------- 
   1986,-   4545,-  6531,-  
   =========  ========= ========= 
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