
KOKOUS 9/2004

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA  ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  11.3.2004 klo 14.30.
LÄSNÄ

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

Juomanlaskija             Jonne Saarelainen        (saapui kohdassa 13)
Phuksivääpeli           Petri Lehikoinen
ATK-vastaava            Juha Sörensen
Pakuvastaava            Sven Willgren
ISO-vastaava            Anna Tiensuu             (saapui kohdassa 13)
Dokumentoija            Tommi Jansson           (saapui kohdassa 7)
Päätoimittaja           Santeri Kontinen
TV-vastaava             Lasse Hietikko            (poistui kohdassa 19) 
Emäntä                       Aino Oikari
Opintosihteeri             Mia Niemi

10 HALLITUKSEN JÄSENTÄ

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.34

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Takala, Saarelainen, Pitkänen, Rinne Rönkkö, 

Jutila, Pohjoisaho, Munter ja  Jansson. Tiensuu oli ilmoittanut myöhästyvänsä. 

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

4. TYÖJÄRJESTYS
• Käytetään esityslistan mukaista työjärjestystä

5. ILMOITUSASIAT
• Tiistaina lähdetään exculle.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

• Hyväksyttiin kokouksen 8/2004 pöytäkirja 



7. SISÄASIAT
Kiltis on epäsiisti, päätettiin siivota se kokouksen jälkeen. Sotkijoille saa huomauttaa.
• Piirainen toivoi tarkkuutta koppikäyttäytymiseen (pakun vammojen 

tarkistaminen).
• Engman kertoi, että TKY myy vanhoja tietokoneitaan pois. Seurataan tilannetta ja 

palataan asiaan kuun lopussa.
• Engman muistutti TKY:n nauhan ostamisesta Kuuban Yön lähestyessä. Nauhoja 

saa TKY:n sihteeristöstä.
• Piirainen ehdotti IE-tapaamista syksyllä. Kannatettiin. Piirainen, Kanninen ja Sara 

Pilli hoitavat asiaa.

8. PHUKSIASIAT
• Phuksimerkki tulee toimittaa ompelufirmaan viimeistään huhtikuun puoliväliin 

mennessä

9. JAOKSET
• Tiistaina pidetty haloped-sauna oli hyvä: Varjo-opinto-opas edistyi.

10. SUHDEASIAT
• Lempinen kertoi, että yhteistyö Kemman kanssa etenee.
• Varsinais-Suomalaisen osakunnan vuosijuhliin (20.3.) lähtevät Kontinen ja 

vapaavalintainen avec.
• Pakkanen ja Suomi lähtevät Raksan vuosijuhliin 16.4.

11. MYYNTIASIAT
• Engman kertoi, että limukoneeseen on tulossa kännykkätoiminto.
• Suomi hoitaa tyhjän korin limukoneen viereen.
• Engman ottaa selville limukoneen myyntimäärät.

12. OPINTOASIAT
• Kanninen on lisätty eri työryhmien jakeluun ja osallistuu L. Pakkasen sijaisena 

kokouksiin, silloin kun Pakkanen on estynyt.

13. TALOUSASIAT
• Engman muistutti, että ylimääräiset opintotuet tulee palauttaa tässä kuussa
• Engmanin jääviyden vuoksi varapuheenjohtaja Piirainen johti puhetta asian 

käsittelyn ajan. Engman ja Lempinen anoivat lisätukea Smörekoppenin lahjaan. 
Asiasta keskusteltiin pitkään, mutta yksimielisyyttä asiasta ei saatu.  Tuen 
kannattajien perusteluina olivat: Suhdetoiminta on killalle tärkeää. Norjalaisten 
kanssa toimiminen on antanut killalle paljon. Koska ensimmäistä kertaa vuosiin 
Smörekoppen kutsui meitä vuosijuhliinsa, matkaan haluttiin lähteä näyttävän 
lahjan kanssa. Lahjaksi vietiin mallinuken jalasta tehty juoma-automaatti.

      Kustannuksia tuli enemmän kuin odotettiin, koska parin viikon ahkerasta
      soittelusta huolimatta jalkaa ei saatu mistään lahjoituksena vaan se
      jouduttiin ostamaan. Lisätukena pyydettiinkin jalan ostohinnan suuruista
      summaa. Rahasumma, joka on pieni killalle, voi olla merkittävä
      yksittäiselle kiltalaiselle. Kaiken lisäksi killan rahat - vaikka niitä
      vastuullisesti tuleekin käyttää - eivät ole hallituksen henkilökohtaisia



varoja, joten lisätuki ei ole keneltäkään henkilökohtaisesti pois.Tuen vastustajien 
perustelut olivat: Smörekoppenin matkaaa oli jo tuettu suurella summalla ja lahjaa 
oli tuettu erikseen jo aikaisemmin. Lisäksi Engman ja Lempinen anoivat tukea 
jälkeenpäin, vaikka on sovittu, että tuet anotaan etukäteen. Lopulta päätettiin pitää 
asiasta suljettu lippuäänestys. Äänten mennessä tasan 4-4 varapuheenjohtaja 
Piirainen ratkaisi asian ja tukea ei myönnetty. Piirainen oli ennen äänestystä 
jäävännyt Engmanin ja Lempisen. Äänestyspöytäkirja on liittenä 1.

• Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset 597,26 euron suuruiset laskut.
• Engman oli kysynyt prujukorttien myyntimahdollisuudesta kirjakaupasta. Korttien 

hinta nousisi liian korkeaksi kirjakaupan provision vuoksi , joten luovuttiin 
ajatuksesta. Engman ottaa yhteyttä Maanmittareihin ja tiedustelee voisivatko he 
myydä prujukorttejamme kiltiksellään.

• Päiväläinen hoitaa paperisponssia.

14.  KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
• Leffalista kiersi, päätettiin valita katsottavaksi killan vanha esittelyvideo, Puuta 

heinää ja muutama vesiperä ja Katsastus.

15. TEOLLISUUSASIAT
• Kunniajäsen Allon luona on vierailtu.
• Teollisuusviikko oli onnistunut, luennoilla oli yleisöä.

16. KUUBAN YÖ
• Kuubikseen tarvittavia kyniä on mahdollisesti varastossa, jos ei ole,  Päiväläinen 

koittaa hankkia niitä
• Silliksen lippuja myydään ovella
• Airueet ja plaseeraajat: Niemi, Tiensuu, Pohjoisaho ja Kontinen.
• Päiväläinen tarjoutui hoitamaan ensi syksynä Kuuban Yö 90-sponsoreita. 

Kannatettiin.

17. OHJELMA-ASIAT
• Hietikko kertoi, että 2 firmaa/päivä on sopiva määrä teollisuusviikolle. Proffat 

eivät osallistuneet kovin aktiivisesti TV:n luennoille.
• TV:n valmistelut kannattaa aloittaa jo joulukuussa 

18. KUULUMISIA OSASTOLTA
• Huomenna on Konetekniikan tutkintorakenteen uudistamistyöryhmän kokous.
• Engman kertoi, että parkkipaikan kohtalo remontin jälkeen on epävarma, Hietikko 

seuraa tilannetta.
• Engman on hoitanut koppiasiaa Muuttotoimikunnassa. Kilta haluaa kiltiksen 

lisäksi hallituksen kopin sekä varaston. Koppiin pitää myös saada puhelinpistoke 
sekä nettitökkeli. 

19. PAKUASIAT
• Pakussa on hiekkasäkkejä ja lommo. Lommo on huomattu opintoneuvolan ajon 

jälkeen. Willgren jututtaa Takalaa asiasta.
• Jos otatte pakunakkeja vastaan kokouksen jälkeen, tiedottakaa asiasta 

Willgrenille.

20. KUULUMISIA TKY:STA



• Stammeier kertoi, että keskiviikkona on ”Tämä toimii”-kisan finaali Otaniemessä. 
Vähä-Pesola menee esittelemään kilpailijoille Koneosastoa ja kertomaan 
konetekniikan opiskelusta.

• Kopo-työryhmän kokous tänään klo 17 Sihteeristössä.
• Viikon päästä on edustajiston tilinpäätös-iltakoulu Täffällä klo 18.

21. TEMPAUSASIAT
• Tiensuu on soittanut Putsiinille Sörensenin haalarin puuttuvasta painatuksesta. 

Päätettiin, että halutaan kunnon hyvitys asiasta sekä painatus Sörensenin haalariin.

22. META
• Stammeier laittaa muistutuksen tuopeista ja TKY:n stipendeistä kik-jassille ja 

newseihin.

23. SEURAAVA KOKOUS
• Seuraava varsinainen kokous pidetään torstaina 18.3. klo 14.00. Tuoppin jakoa 

käsittelevä ylimääräinen kokous pidetään tiistaina 16.3. klo 16.  

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.50.

Otaniemessä  __.___.2004

______________                                                   ________________
Outi Engman                                                           Laura Vanhatalo  
Puheenjohtaja                                                          Sihteeri

_______________
Mikko Piirainen
puheenjohtaja kohdassa 13
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