
KOKOUS 22/2005

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 12.9.2005 klo 14.00.

Läsnä
Santeri Kontinen
Jonne Saarelainen
Mikko Jutila
Hannu Sairanen
Anna Munter
Jarkko Wahlroos
Tuomas Kontro
Erna Muraja
Antti Kosonen
Aleksi Halinen
Janne Helin
Tiina Järvinen
Anni Sarvaranta (saapui kohdassa 13)
Laura Vanhatalo
Kari Kanninen
Mikke Westenius
Sven Willgren

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.10.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
• Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Mäkitalo, Päiväläinen, Vesalo, Kontro, 

Jansson ja Oikari.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
• Käytetään esityslistan mukaista työjärjestystä.

5. ILMOITUSASIAT
• Sairanen päivittää killan nettisivuja.
• Hesari on mennyt väärään osoitteeseen, Engman on muuttanut tilauksen 

oikeaan osoitteeseen.
• Kahvi on pahaa.
• Järvinen kertoi tiedotusmeilin lähtevän jo tiistaina.
• Smökin pöydät ovat huonon mittaisia sitsaamista ajatellen.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
• Siirrettiin kokouksen 21/05 pöytäkirjan tarkastaminen seuraavaan kokoukseen.



7. SISÄASIAT
• Willgren on saanut toisen koneen koppiin. Päätettiin päästää Willgren kaksille 

seuraaville sitseille ilmaiseksi.
• Päätettiin, että vakiokokousaika on torstaisin klo 8.00.
• Kontinen huomautti, että kopissa olevan koneen näyttö on huono. Päätettiin, 

ettei osteta uutta näyttöä vielä tämän vuoden puolella,
• Päätettiin, että Oikari selvittää voimaleikkurin hintaa ja hankkii ison nitojan ja 

voimarei´ittäjän.
• Otetaan Kulmalan tarjoama Playstation kiltikselle . Willgrenin mukaan tv-

lupatarkastaja on samanlainen satuolento kuin joulupukki.
• Jutila selvittää prujukoneen ulkoistamista. 

8. PHUKSIASIAT
• Muistutettiin, että kaikki tulevat neljältä huomenna auttamaan Smökin 

sitsikuntoon laittamisessa

9. JAOKSET
• Pohditaan jaoksia tänään iltakoulussa.

10. SUHDEASIAT
• Jansson lähtee Ouluun vuosijuhliin.
• Norja-projektin vetäjä on vaihtunut.

11. MYYNTIASIAT
• Karkkikone toimii
• Limukone on vaihtanut paikkaa
• Vanhoja phuksimerkkejä on liikaa, päätettiin myydä niitä puoleen hintaan.
• Tampereelta tuodaan Wirsuja meille myyntiin. Päätettiin maksaa 

Wirsuntekoporukalle saunan tilavuokra.

12. OPINTOASIAT
• Kosonen kertoi, että kopissa on laatikko ja lista kirjamarkkinakirjoja varten.
• Muistutettiin, ettei hallitus osta kirjoja ennen kuin kirjamarkkinat alkavat.
• Kanninen selvittää KN:ssa, miten muut killat toimivat riippareita koskevassa 

ongelmassa. Edita haluaa, että kilta tarjoaa riipparit niillekin jäsenille, etenkin 
phukseille, jotka eivät ole maksaneet jäsenmaksuaan.

13. TALOUSASIAT
• Kiltiksen kalusteita voidaan laskuttaa 1000 €:n edestä osastolta. 
• Päätettiin myöntää Isännälle 1000 €:n lisälaina.
• Hyväksyttiin 550, 63 €:n suuruiset laskut
• Tilintarkastajat ovat huomauttaneet, että Sodexhon sämpylät ovat aika kalliita, 

niitä ei välttämättä kannata ostaa kiltakunnan kokouksiin.
• Jutila muistutti, että TKY:n varastot tulee siivota ja vuokrasopimus irtisanoa. 

Siivous hoidetaan sunnuntaiaamuna.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
• Muraja kertoi, että leffailta on 21.9 klo 17.00 k216:ssa. Leffana Aviator.
• KurVia tulee mainostaa tarpeeksi. Ohjelmana on ainakin haavipallo.



• Lenkkisaunan tulevaisuus on epävarma, osallistujamäärä ei ollut huimaava 
viime vuonna.

• Heikkilä haluaa kavereita pelaamaan kanssaan lentopalloa. Hallitus innostui 
asiasta.

15. TEOLLISUUSASIAT
• Päätettiin alustavasti järjestää Teollisuusviikko Päälafkalla todennäköisesti 

suuremman osallistujamäärän vuoksi.
• 27.9 ei ole yrityssaunaa.
• 6.10 Metso järjestää Designmuseossa tapahtuman 4-N:n vuosikurssin 

opiskelijoille.
• Viikolla 42 on yrityssauna joko Otaniemessä tai Vantaalla.

16. OHJELMA-ASIAT
• Lappeenrannan phuksitytöt tulevat excuilemaan tiistaina OK20:en ja 

haluaisivat Polyteekkarimuseoon. Willgren selvittää, pääseekö museoon, 
vaikka siellä on kemistejä. Päätettiin tiedottaa tilaisuudesta meidän phukseille.

• IE:n kokoonpanoa ei ainakaan vielä muuteta.
• Kone otti kolmoisvoiton Otasuunnistuksessa.

17. KUULUMISIA OSASTOLTA
• Resurssityöryhmä keskustelee huomenna ja ylihuomenna osaston 

rahoituksesta.
• Rehtori vaikutti kovin uneliaalta Kannisen puhuessa osaston avajaisissa.

18. TEMPAUSASIAT
• Huomisilla phuksisitseillä tempaistaan kohtuudella.

19. PAKUASIAT
• Wahlroos tekee vammakartan tilapäispakusta.
• Uuden pakun ristiäiset ja kiltiksen avajaiset pidetään samaan aikaan.

20. KUULUMISIA TKY:STA
• Kanninen kertoi, että KN on tänään.
• TKY:n vuokrasopimus TKK:n kanssa päättyy vuonna 2008.
• TKYh voitti TKKh:n köydenvedossa.
• Sähkön puhis koitti lahjoa kantajiaan Pattayanmatkalla ollessaan kannettavana 

kohti Ossinlampea. Erkki ei onnistunut ja kastui. 

21. META
• Tänään on  iltakoulu.

22. SEURAAVA KOKOUS
• Seuraava kokous pidetään maanantaina 19.9 klo 14.00.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.25.



Oteniemessä___.___.2005

Kari Kanninen                                                                Laura Vanhatalo 
Puheenjohtaja                                                                 Sihteeri    


