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TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA  ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 4.3.2004 klo 14.00
LÄSNÄ

Puheenjohtaja           Outi Engman
Sihteeri                        Laura Vanhatalo
Talousministeri         Mikko Piirainen 
Teollisuusministeri     Aleksi Päiväläinen      
Opintoministeri         Kari Kanninen
Ulkoministeri           Eeva Lempinen
Tiedotusministeri       Hanna Stammeier
Phuksivääpeli           Paavo Pakkanen

Phuksivääpeli           Petri Lehikoinen (poistui kohdassa 15)
ATK-vastaava            Juha Sörensen
Prujumestari            Kosti Pohjoisaho         (saapui kohdassa 7)
Pakuvastaava            Sven Willgren
ISO-vastaava            Anna Tiensuu              (saapui kohdassa 19)
Dokumentoija            Tommi Jansson           (saapui kohdassa 7)
Päätoimittaja           Santeri Kontinen
TV-vastaava             Lasse Hietikko

8 HALLITUKSEN JÄSENTÄ

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Pitkänen , Saarelainen, Suomi, Munter, Oikari, 

Jutila, Vähä-Pesola, Niemi, Rinne, Allén, Takala ja Rönkkö. Tiensuu oli 
ilmoittanut myöhästyvänsä.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
• Käytetään esityslistan mukaista työjärjestystä

5. ILMOITUSASIAT
• Ei ilmoitusasioita

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
• Hyväksyttiin kokouksen 7/2004 pöytäkirja

7. SISÄASIAT



Hietikko huomautti koppikäyttäytymisestä: Kun joku on puhelimessa ei olla turhaan 
kopissa häiritsemässä. Muutenkin ollaan mielummin kiltahuoneen puolella, niin 
ei synny turhaa sisäpiirivaikutelmaa. Kopin ovea on pidettävä mahdollisimman 
paljon auki.

• Hietikko selvittää nitojan ja voimareittäjän hinnan. Tavarat laitetaan ketjulla kiinni 
prujukoneen välittömään läheisyyteen.

• Engman kertoi kouluun ilmoittautumiskeskustelusta, joka käytiin 
kiltaneuvostossa. KN piti hyvänä ideana, että ilmoittautumisen yhteydessä

      Oodiin laitetaan vain riipparikilta ja muut kiltajäsenyydet hoidetaan
      henkilökohtaisesti kiltojen kanssa. Hallitus kannatti KN:n esitystä.
      Lisäksi Engman huomautti, että killan jäsenrekisterin on oltava
      täsmällisesti ajan tasalla, jotta pakun lainaajien jäsenyys on mahdollista
      selvittää. Ensi syksystä lähtien kaikkien pakulainaajien jäsenyys on
      tarkistettava rekisteristä!
• Engman ehdotti, että lähetettäisiin kiltaa vuoden aikana tukeneisiin yrityksiin 

toimintakertomus. Katsotaan asiaa uudestaan syksyllä. Päätettiin, että Jansson
      dokumentoi tapahtumia sponsorinäkökulmasta varmuuden vuoksi yritystokea 
      silmällä pitäen.
• Engman tiedottaa ensi viikolla killan jäsenille historiikki- ja Kuuban Yö 90-

työryhmiin hakemisesta.
• Engman ehdotti, että  Kuuban Yö 100-historiikki teetettäisiin graduna,
      jolloin työn jälki olisi hyvä ja kustannukset pienet. Kannatettiin.
• Päätettiin, että tiedotusmailin dl. on tunti kokouksen jälkeen. Sama koskee myös 

nettisivujen kuumien linkkien sekä tapahtumakalenterin
päivittämistä Killan nettisivuilla on paljon vanhaa tietoa, joka tulee poistaa. 
Sivuille halutaan kunnon mainokset ja linkit tapahtumien infoihin.

8. PHUKSIASIAT
• Tiensuu on lähettänyt ISO-rekrytointimailin.
• Phuksi-APC:hen halutaan näkyvästi alkusivulle maininta opiskelupaikan 

vastaanottamisesta.

9. JAOKSET
• Opintojaos kokoontui viime torstaina.
• KoLehden dl on 7.4.

10. SUHDEASIAT
• Lempinen kertoi Suhdejaoksen toiminnasta Kemman kanssa: Tulossa 

mahdollisesti saunailta. Lempinen tiedottaa asiasta pääsiäisloman jälkeen.
• Juhlallinen Julkaisu on 26.4, Julkun tyypit tulivat kertomaan asiasta ja muutenkin 

kertoivat Julkusta.
• Varsinaissuomalaisen osakunnan vuosijuhlaan 20.3. on lähdössä mahdollisesti 

Kontinen.

11. MYYNTIASIAT
• Ei myyntiasioita.

12. OPINTOASIAT
• Haloped-sauna on torstaina klo 18.30.



13. TALOUSASIAT
• Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset 1508,25 euron suuruiset laskut.
• Engman kertoi, että TKY sitoo tilinpäätöksensä kirjaksi. Kirjan etu on
      siinä, että papereita ei pääse häviämään. Piirainen vakuutti, että killan
      tilinpäätöspaperit eivät pääse häviämään mapista. Päätettiin, että ei
      sidota tilinpäätöksiä jos se ei ole ehdottoman pakollista.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
• Audiopolin leffateatterin killan leffavuorolle pitää selvittää katsottava
      leffa(t). Hallituslistalle tulee lähettää leffaideoita, leffapäätös
      tehdään ensi viikon kokouksessa.

15. TEOLLISUUSASIAT
• Teollisuusviikon julkaisu on hieno, Hietikko muistutti teollisuusviikon luennoille 

osallistumisesta.

16. KUUBAN YÖ
• Engman lähettää hallitukselle mailin, jossa on kuubiskutsujen jaot proffille.
• Vanhatalo tiedusteli airueista ja niistä, jotka eivät ole tulossa kuubikseen 

juhlimaan.

17. OHJELMA-ASIAT
• Ei ohjelma-asioita.

18. KUULUMISIA OSASTOLTA
• Koulutustoimikunnan kokouksessa tuli ilmi, että väistötilan luentosaliksi 

suunnitellun tilan liuotinainepitoisuus on liian korkea, yksi luentosali siirtyy 
remontin ajaksi Metallimiehenkujalle.

19. PAKUASIAT
• Willgren laskee pakun kustannukset ja arvioi, mitä hintoja nostetaan ja kuinka 

paljon.
• Willgren hoitaa sorasäkit pakuun, jotta pakua olisi helpompi ajaa liukkaalla.

20. KUULUMISIA TKY:STA
• Rehtori on ehdottanut, että olisi raittiita phuksiryhmiä. Ei kannateta, jaottelu 

keinotekoista.

21. TEMPAUSASIAT
• Kesäpäiväpaikkaa haetaan.
• Haalarit tilataan Putsiinilta, joka on selvästi halvin. Tiensuu tekee kirjallisen 

sopimuksen firman kanssa. Sopimusta tehdessään Tiensuu ottaa huomioon 
painovirheet, jollaisia löytyy Sörensenin haalarista.

22. META
• Ei muita esille tulevia asioita.

23. SEURAAVA KOKOUS



• Seuraava kokous pidetään torstaina 11.3. klo 14.30.

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.50.

Otaniemessä __.__.2004

________________                                           _______________

Outi Engman Laura Vanhatalo
Puheenjohtaja                                                         Sihteeri
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