
KOKOUS 10/2005

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 15.3.2005 klo 8.15
LÄSNÄ

Puheenjohtaja Kari Kanninen
Sihteeri Aino Oikari
Talousministeri Mikko Jutila
Teollisuusministeri Lasse Heikkilä (saapui kohdassa 5)
Opintoministeri Antti Kosonen
Sisäministeri Laura Vanhatalo (saapui kohdassa 8)
Ulkoministeri Juha Sörensen
Isäntä Mikke Westenius
Phuksikapteeni Paavo Pakkanen

Phuksikapteeni Petri Lehikoinen
Tiedottaja Tiina Järvinen (saapui kohdassa 5)
Emäntä Anni Sarvaranta (saapui kohdassa 5)
Juomanlaskija Aleksi Halinen
Juomanlaskija Janne Helin
Lukkari/TV-vastaava Aleksi Päiväläinen (saapui kohdassa 6)
Opintosihteeri Anna Munter
ATK-vastaava Hannu Sairanen
Prujumestari Jussi Mäkitalo
Pakuvastaava Jarkko Wahlroos (saapui kohdassa 5)
ISO-vastaava Pentti Hämäläinen
Excumestari Tommi Jansson (saapui kohdassa 5)
Dokumentoija Tommi Vesalo
Phuksivääpeli Sven Willgren
Phuksivääpeli Tuomas Kontro

9 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
• Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Tornberg, Niemi, Kontinen, Muraja ja 

Saarelainen. 

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

4. TYÖJÄRJESTYS
• Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT
• Exculla oli kivaa.



• Siulan vuosijuhlissa oli kivaa. Siulassa on kuulemma liikaa naisia, Kanninen 
oli luvannut järjestää yhteistyötä. 

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
• Hyväksyttiin kokouksen 9/05 pöytäkirja.

7. SISÄASIAT
• Kanninen ja Jutila olivat keskustelleet vauhdikkaasti menneistä kokouksista. 

Vaikka tiukka asialinja on pyritty pitämään, kokouksista ei tehdä lyhyitä 
tiedonkulun kustannuksella. Kysyä saa ja kannattaa, ettei mikään jää 
epäselväksi.

• Willgren kertoi, että syksyn aikataulut alkavat olla selvillä ja, että niitä 
katsotaan ennen tilakähmyjä Kannisen ja Westeniuksen kanssa.

• Killan ansiomerkkien ja kunnianosoitusten saajat on päätettävä tällä viikolla 
hallitus-hallituksen voimin.

• Jatkuvuustoimikunnan kokous oli eilen. Siellä keskusteltiin talouden linjoista 
ja kunnianosoituksista.

• Wahlroos ottaa Jutta Lindqvistiin yhteyttä ja sopii pakun ajoaikatauluista 
vuosijuhlaviikolla.

8. PHUKSIASIAT
• Willgren ja Kontro ovat miettineet Phuksi APC:n sisältöä. Juttujen aiheita 

jaettiin. Willgren lähettää kirjoittamiseen nakitetuille tarkempaa infoa juttujen 
sisällöstä ja aikatauluista.

9. JAOKSET
• Haloped-sauna on 15.3.
• Elämysjaos on innostunut mäkiautokilpailusta.

10. SUHDEASIAT
• Pykälän vuosijuhlat ovat 16.4.
• Keskusteltiin KRK:n vuosijuhlatuesta. Kilta tukee yhden lipun ja matkan 

kaikille lähtijöille toiseen suuntaan.
• Kaksi KRK:lle lähtevistä edustajista menee kokkareille.
• Sörensen kertoi vuosijuhlaviikonlopun nakeista:

• Perjantaina 1.4. ja lauantaina 2.4. tarvitaan autoja ja kuskeja.
• Ulkomailta tulleille vieraille järjestetään sitsit 1.4., apua tarvitaan 

järjestelyissä.

11. MYYNTIASIAT
• Karkkikone myy.
• Mäkitalo on sopinut päälafkan kirjakaupan kanssa, että tästä eteenpäin nämä 

ottavat prujukortteja 100 kappaletta kerrallaan.

12. OPINTOASIAT
• Fågelholm esittää, että osa hänen professuuristaan muutetaan ruotsin 

kieliseksi. Asiasta saataneen kannanotto tänään Haloped-saunassa.
• P-moduuli hyväksytetään tänään tutkintotyöryhmän kokouksessa.
• 22.3. osastoneuvoston kokous.



13. TALOUSASIAT
• Jutila tiedusteli Norja-sponssien tilannetta.
• Kun saadaan uusi sponsorisopimus, on kyseiseen yritykseen lähetettävä 

saman tien lasku, ettei asia unohdu.
• Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset 469,75€ suuruiset laskut.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
• Saarelainen tiedusteli sähköpostin välityksellä hallitukselta kiinnostusta tukea 

futsalin SM-kisoja. KIKolo on jo alustavasti ilmoitettu harrastesarjaan 16.–
17.4. pelattavaan turnaukseen. Turnausmaksu on 100 euroa. Päätettiin 
keskustella asiasta lisää kun Saarelainen on paikalla. Kisareissua voidaan 
tukea, jos kiinnostusta löytyy, joukkue lähtee varmasti ja homma 
valmistellaan huolella.

• Killalle on hankittu futsalpallo.
• Saarelainen kertoi, että KUrVin osanotto näyttää huonolta ja kehotti hallitusta 

ainakin saapumaan saunailtaan. Lehikoinen tiedusteli, onko tilaisuutta 
mainostettu muulla tavoin kuin maililla.

• Keskusteltiin tapahtumien mainostamiseen liittyvistä yleisistä periaatteista: 
tapahtumia ei pidä järjestää järjestämisen vuoksi, mainostamiseen kannattaa 
panostaa ja ainakin killan nettisivuille on lisättävä tapahtuman kuvaus linkin 
alle. Tarkkuutta hommaan!

15. TEOLLISUUSASIAT
• Excu onnistui todella hyvin.
• Jatkuvuustoimikunnan kokouksista toivottiin koontimailia hallituksen 

sähköpostilistalle.
• Heikkilä kertoi, että laskut Kuuban Yöstä ja teollisuusviikosta ovat lähdössä.
• Heikkilää kiinnosti ketkä Kuuban Yön kokkareilla pönöttävistä pitävät 

frakkia.

16. OHJELMA-ASIAT
• Kuuban Yön sillis 3.4. on seuraava IE:tä työllistävä iso tapahtuma.
• Kuuban Yöhön ilmoittautuneiden lukumäärä on jo ylittänyt 280.

17. KUULUMISIA OSASTOLTA
• Osastoneuvoston kokous 22.3.
• Heikkilä, Kanninen, Willgren ja Kosonen sopivat Kuuselan tapaamisesta.

18. TEMPAUSASIAT
• Elämysjaos alkoi tempaista mäkiautoa.
• Kun lumet sulavat, Teemu Teekkarin käsi pääsee taas työn alle.

19. PAKUASIAT
• Hämäläinen tiedusteli mahdollisuudesta saada alennus pakun lainahintaan. 

Hämäläinen oli ajellut autolla yhteensä 572 km maantieajoa viime 
viikonloppuna. Päätettiin, että kilometrikorvauksia ei alenneta, sillä 
mahdollisuutta pienempään lainahintaan on tiedusteltava hallitukselta ennen 



auton lainaamista. Pitkistä matkoista on yleensä laskutettu pakettihinta, jos 
sitä on pyydetty ajoissa.

20. KUULUMISIA TKY:STA
• TKY:n stipendien haku päättyy tänään.

21. META
• Kopin printteristä on muste loppu, Sairanen ostaa uuden mustekasetin.
• Järvinen kehotti hallitusta pyytämään mainosjulisteita tapahtumista hyvissä 

ajoin etukäteen. Tiedottajalla on myös omat aikataulunsa, eikä tiedottajan 
tehtävänä ole muistuttaa järjestävää osapuolta tapahtumien mainostamisesta.

• Jutilan mielestä ircissä olisi kivempaa, jos joku keskustelisi.
• Killan kamera on löytynyt PJK:n kiltikseltä. Hämäläinen ehdotti killan 

osoitteen lisäämistä kameraan mahdollisten tulevien katoamistapausten 
varalta. Kanninen kehotti tarkkuuteen kameraa käsiteltäessä.

22. SEURAAVA KOKOUS
• Seuraava kokous pidetään 22.3. klo 8.15.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.14.

Otaniemessä        .     .2005

                                                                   
Kari Kanninen Aino Oikari
Puheenjohtaja Sihteeri


