
KOKOUS 5/2004

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA  ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  11.2.2004 klo 10.15.

LÄSNÄ

Puheenjohtaja           Outi Engman
Sihteeri                        Laura Vanhatalo
Talousministeri         Mikko Piirainen         (poistui kohdassa 14)
Teollisuusministeri     Aleksi Päiväläinen
Opintoministeri         Kari Kanninen
Sisäministeri           Petri Vähä-Pesola  (saapui kohdassa 7)
Isäntä                           Markus Suomi       (poistui kohdassa 9)
Tiedotusministeri       Hanna Stammeier

Juomanlaskija           Mikko Jutila
ATK-vastaava            Juha Sörensen
Pakuvastaava            Sven Willgren
ISO-vastaava            Anna Tiensuu
Excumestari             Nina Pitkänen                (saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 8)
Urheiluvastaava         Johanna Rinne
Päätoimittaja           Santeri Kontinen

8 HALLITUKSEN JÄSENTÄ

1. KOKOUKSEN AVAUS
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.20.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet  Rönkkö, Pakkanen, Saarelainen ja Lempinen.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen.

4. TYÖJÄRJESTYS
Vaihdetaan kohtien 13 ja 9 paikkaa talousministerin pyynnöstä. Muilta osin 
noudatetaan esityslistan työjärjestystä.

5. ILMOITUSASIAT
Talvipäivät oli, uudet phuksikapteenit eivät olleet kovin aktiivisia.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
Hyväksyttiin kokousten 3/2004 ja 4/2004 pöytäkirjat.

7. SISÄASIAT
Kontinen esitti, että vaihdetaan Tieteen Kuvalehti Tiede-lehteen. Kannatettiin, sillä 

Tiede sekä tasokkampi, että halvempi. Kontinen hoitaa asian.
• Hallitus esittää kiltakunnalle, että oltermannina jatkaisi Häkkinen



• Kunniajäsentä tervehtimään lähtevät Engman, Piirainen ja Päiväläinen, 
Päiväläinen hoitaa asiaa.

• Kesäpäivät 9-11.7. Paikkaa haetaan vielä.
• Kiltakunnan kokous on 25.2. Budjetin käsittely alkaa klo 15 ja kokous klo 17. 

Hallitushallituksella läsnäolopakko, paikalle tulevat myöskin ne toimihenkilöt, 
jotka eivät vielä ole esittäytyneet kiltakunnalle. Muut Kiltakunnan kokoukset ovat 
24.3 (pidetään, jos on tarvetta) ja 21.4.

• Toimittakaa selonteko toiminnastanne alkuvuoden aikana ja hiukan suunnitelmaa 
siitä, mitä ajattelette tehdä lähiaikoina Engmanille sähköpostilla 16.2 mennessä, ei 
liitteitä, kiitos.

8. TALOUSASIAT
• Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset 1341,96 eur suuruiset laskut.
• Piirainen muokannut budjettia, käykää katsomassa Piiraisen kotisivuilta ja 

kommentoikaa, jos on tarvetta.
 
9. JAOKSET

• Opintojaos kokoontuu tarpeen mukaan ja Elämysjaos huomenna.

10. SUHDEASIAT
• Jämeränjälkeen lähtevät myös Sörensen ja Pitkänen.
• PPO:n vuosijuhlissa oli hyvä meininki.
• Lääketieteellisen tiedekunnan vuosijuhliin Saarelainen, toinen lähtijä puuttuu 

vielä.
• SATO:n  350-vuotisjuhliin Vanhatalo, toinen lähtijä puuttuu.
• KRK:lta Lappeenrannasta tuli kutsu, ainakin Stammeier on lähdössä.

11. MYYNTIASIAT

• Limpparikone toimii, korjaaja kävi.

12. OPINTOASIAT
• Tiedottamisesta keskustellaan KOPO-listalla.
• Kanninen kertoi kurssipalauteasioista ja muistutti rakentavan kritiikin 

tärkeydestä. Pohdittiin henkilöä, joka olisi käynyt tietotekniikan peruskurssilla 
sekä Kervisen, että uuden luennoitsijan aikana.

• Oli puhetta 17.2. olevasta tutkintorakenteen uudistusta käsittelevästä 
saunaillasta, joka on tarkoitettu kopo- ja halopedtyöryhmille. Myös muut 
asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita.

13. PHUKSIASIAT

• Vanhat phuksikapteenit toivovat uusilta kapuilta aktiivisuutta.

 14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
• KurVin juliste tulee.
• Rinne ehdotti toisen koripallo/sählyvuoron vaihtamista futisvuoroksi, 

hyväksyttiin ehdotus. Rinne hoitaa asian.

15. TEOLLISUUSASIAT



• Yrityssauna 23.2. peruuntui, Päiväläinen järjestää uutta.
• Medialäsy edistyy.
• Excuasiaa. Jos Torniossa on illanvietto, Excun hinta nousee, kattohintana 

pidetään kuitenkin 45 euroa. Kilta siis tukee lähtijöitä summalla, jota ei vielä 
päätetty. Päiväläinen selvittää vielä illanviettoa.

16. OHJELMA-ASIAT
• Farmasiasitsit etenevät
• IE oli eilisillä talvipäivillä tosi hyvä, SIK:n IE dokaili.

17. KUUBAN YÖ 89
• Kuubis pidetään Matinlahdessa ja järjestelyt etenevät

18. KUULUMISIA OSASTOLTA
• Leilaa ja Määttästä on käyty tervehtimässä. Osasto lupasi maksaa osan 

KoLehden painamisesta. Halutaan osastolta kirjoitus KoLehteen (esim 
vakiopalsta kuulumisia osastolta)

19. TEMPAUSASIAT
• Stammeier kysellyt phukseilta mahdollisista viallisita haalareista. Vastauksia 

ei ole kuulunut
• Tiensuu selvittäää, koska haalarit viedään painoon.

20. PAKUASIAT
• Pakussa on lommo, joka on syntynyt killan ajossa.

21. KUULUMISIA TKY:STA
• Huomenna on edustajiston kokous. TKK:n hallituksen kanta 

tutkintouudistukseen: Opinnot suoritettava 7 vuodessa, sen jälkeen opinnot 
muuttuisivat maksullisiksi.

• Tutkintorakenneuudistuksesta puuttuu laki, eli koko uudistus on hiukan 
heikolla pohjalla.

• TKY:n sivuilla on linkki opintotoimiston sivujen tutkintorakenteen uudistusta 
käsittelevään osioon.

22. META
• Sakkokaljakäytäntö alkaa: Jos ei ilmoita estyneisyydestään, on killalle 

sixpäckin velkaa. Sakko kertyy myös myöhästymisestä: 10 minuutista alkaen 
jokaiselta alkavalta viideltä minuutilta kertyy yksi kalja, maksimi on sixpäcki. 
Armoa annetaan tapauskohtaisesti selityksen ollessa hyvä. Kaljat tuhotaan 
kesäpäivillä. Älkää tuoko kaljoja kokouksiin, sihteeri pitää kirjaa veloista. 
Estyneisyydestään tulee ilmoittaa joko kopin seinän esityslistalappuun tai 
sihteerille/puhikselle edellisen vuorokauden aikana. Muuten tulee sakkoa. 
Sakkokäytäntö koskee siis jokaista, myös toimareita. Aika katsotaan aina 
puheenjohtajan kellosta.

• Killan sivuille halutaan edari-linkki ja linkki opintotoimiston 
tutkintorakenteen uudistus -sivuille. 

• Phuksisivuille halutaan kuvat.
• Sörensen haluaa uuden näppiksen kiltiksen mailikoneelle
• Kiltiksen windows-kone kaipaa nettiyhteyttä.  



23. SEURAAVA KOKOUS
Seuraava kokous pidetään ensi torstaina 19.2. vakiokokousaikaan klo 14.15.

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.50.

Otaniemessä  ___.___.2004

____________________            ____________________
  Outi Engman Laura Vanhatalo

puheenjohtaja   sihteeri




			KOKOUS 5/2004
	Kontinen esitti, että vaihdetaan Tieteen Kuvalehti Tiede-lehteen. Kannatettiin, sillä Tiede sekä tasokkampi, että halvempi. Kontinen hoitaa asian.


