PÖYTÄKIRJA
Koneinsinöörikilta ry
Hallituksen kokous 20/2020
Aika: ke 19.8.2020 klo 17.15
Paikka: Zoom

Läsnäolijat:

Jani Pusula
Akseli Kjellberg
Klaus Rissanen
Eero Kokkonen
Martti Vuori
Nelli Huttunen
Jenny Manner
Inkeri Kemppinen
Leeni Nieminen

Puheenjohtaja
Varapuheenjohtaja ja talousministeri
Sihteeri
Viestintäministeri, saapui kohdassa 6.
Opintoministeri
Fuksikapteeni
Fuksikapteeni
ISOvastaava
Maisterikapteeni ja ISOwanhus

Läsnä 7 hallituksen jäsentä.

Eero Pajunen
Alex Suomala
Mikko Kähkönen
Ville Haikonen

Konepajajaosvastaava
Opintosihteeri
Maisteri-ISOvastaava
Pakuvastaava
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1. Kokouksen avaus
A. Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 17.16.
2. Estyneisyysilmoitukset
A. Estyneisyydestä ei tarvinnut ilmoittaa.
3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus
A. Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.
4. Työjärjestys
A. Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Esityslista on liitteenä 1.
5. Pöytäkirjan tarkastus
A. Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Inkeri Kemppinen ja Jenny Manner.
6. Kuulumiskierros
A. Hyvää kuuluu.
B. Orientaatio jännittää.
C. Aika paljon töitä.
7. Tehtävälistan läpikäynti
A. Ei käyty läpi tehtävälistaa.
8. Ilmoitusasiat
A. Uusista kulkukorteista ei ole vielä tietoa. Neljälle henkilölle pitäisi saada uudet kulkukortit.
B. Kiltahuoneelle on asetettu rajoitus henkilömäärälle Aallon toimesta. Määrä käy ilmi
kiltahuoneen ovessa olevasta lapusta.
9. Sisäasiat
10. Talousasiat
A. Hyväksyttiin laskuja 212,44 eurolla. Hyväksytyt laskut ovat liitteenä 2.
B. Myönnettiin talousministeri Akseli Kjellbergille oikeus maksaa erääntyviä laskuja seuraavaan
kokoukseen asti.
11. Tiedotusasiat
A. Jäsenkysely suljetaan huomenna to 20.8.
B. Viikkomaili palasi kesätauolta viikolla 33.
12. Teollisuusasiat
A. Uudet haalarit ovat toimitettu kiltahuoneelle.
13. Fuksiasiat
A. Viikolla 33 lähetettiin fuksioppaat 161 fuksille.
B. Kaikki orientaation järjestelyt eivät ole vielä varmaa esim. saako haalarigaalan järjestää koulun
tiloissa.
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C. Suunnitelmana on ollut, että jokaisella korkeakoululla olisi oma lähipäivä. ENGillä lähipäivä olisi
maanantai.
D. Otasuunnistus ja Aalto Afterparty on peruttu.
E. Köydenveto järjestetään näillä näkymin.
F. Peruuntuneiden tapahtumien tilalla on suunniteltu korvaavaa tekemistä esim. rastikiertelyä.
G. Työlista orientaatioviikolle yritetään saada valmiiksi tämän viikon lopulla.
H. ACRE haluaa ilmoituksen, jos kampusalueella järjestetään isompaa tapahtumaa.
14. ISO-asiat
A. Eilen 18.8. oli kokous ITMK:n kanssa.
B. Näillä näkymin ISOsitsit järjestettäisiin orientaatioviikolla, mutta odotetaan vielä AYY:ltä
lisätietoa.
C. ISOkaste on perjantaina 21.8.
15. Kv-asiat
A. Käytännön asioiden järjestelyn kanssa vielä epäselvyyttä. Pohdinnassa esimerkiksi
vaihtarien/maisterifuksien karanteenijärjestelyt. KvTMK kasaa yhteistä ohjepakettia
karanteenijärjestelyjen suhteen ulkomailta saapuville opiskelijoille (esim. ruuan tilaus netistä,
miten saa patjan yms. välttämättömyydet kämppään). AYY antanut ohjeistuksen, että
tutoreiden ei tarvitse noutaa avaimia uusille opiskelijoille. Jos siis monet tutorit eivät avaimia
hae, voi olla, että tarvitaan hallituksen ja toimihenkilöiden apua, jotta uudet opiskelijat
pääsevät suoraan lentokentältä asuntoonsa karanteeniin.
B. Orientaatio kv-opiskelijoilla on etänä koulun osalta.
C. Näillä näkymin vain hyvin pieni osa kv-opiskelijoista pääsee olemaan läsnä orientaatioviikolla
karanteenien ja migrin työläyden takia. Järjestetään useampi orientaatiopäivä syys/lokakuussa,
kun useammat opiskelijat pääsevät osallistumaan.
16. Palveluasiat
17. Suhdetoiminta-asiat
A. Oulun ja Tampereen konekillat aikovat näillä näkymin järjestää vuosijuhlansa.
18. IE- ja tapahtuma-asiat
A. Järjestettiin 25.7. pieni tapahtuma Otarannan kattosaunalla, osallistujia ei ollut paljon, mutta
kuulema oli mukava tapahtuma silti.
B. Wappusimulaattorin aikana mahdollisesti tulossa lakillisten wappusitsit. Myös skumppabussi oli
suunnitteilla, mutta joudutaan todennäköisesti perumaan pienen osallistujamäärän takia.
C. Syksyn tapahtumien osalta tilanne näyttää tällä hetkellä heikolta, todennäköisesti lähes kaikki
joudutaan perumaan tai järjestämään erittäin rajoitetusti, mutta seuraillaan tilannetta.
19. CN106
20. Opinto- ja edunvalvonta-asiat
A. Akateemisella komitealla kokous syyskuun alussa.
B. Lähiopetuksessa tullaan priorisoimaan fuksien massakursseja.
21. Jaosasiat
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A. Kulttuurijaos yritti järjestää Suomenlinnaan reissua ja Talvipuutarhaan piknikiä, mutta
osallistujamäärä oli liian pieniä, joten tapahtumia ei järjestetty.
B. Cocktail-koulutuksen uutta aikaa on mietitty syksylle, mutta tarkkaa päivää ei ole vielä päätetty.
C. KPJ suunnittelee tekemistä.
D. Tela-Veeralle on tehty normaalihuoltoja ja tällä hetkellä on telatorstai.

22. Alumniasiat
A. Alumniaftereita vietettiin Kaisaniemenpuistossa maanantaina 17.8. Paikalla oli
alumnivastaavien lisäksi 2 alumnia sekä noin 100 lääketieteen fuksia. Hauskaa oli ja alumnit
pitivät tapahtumasta.
23. Tuopit
A. Valulabralle pitäisi päästä taas syyskuussa työskentelemään ja alustavasti projektin
jatkumisesta on sovittu. Yrityksenä yhä saada tuopit kokonaan valmiiksi tämän kalenterivuoden
aikana.
24. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta
25. Kuulumisia ylioppilaskunnasta
A. AYY pitää neuvostolle infon tiistaina 25.8. liittyen koronaan ja syksyn tapahtumiin.
26. Muut esille tulevat asiat
27. Seuraava kokous
A. Seuraava kokous pidetään myöhemmin ilmoitettavana ajankohtana.
28. Kokouksen päättäminen
A. Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.54.

Liitteet:
Liite 1: Esityslista
Liite 2: Hyväksytyt laskut

Espoossa

.2020

____________________________
Jani Pusula
Puheenjohtaja

____________________________
Klaus Rissanen
Sihteeri

___________________________
Inkeri Kemppinen
Pöytäkirjantarkastaja

____________________________
Jenny Manner
Pöytäkirjantarkastaja
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