
KOKOUS 25/2005

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 6.9.2005 klo 10.00.
LÄSNÄ

Puheenjohtaja Kari Kanninen
Sihteeri Aino Oikari
Talousministeri Mikko Jutila
Teollisuusministeri Lasse Heikkilä
Sisäministeri Laura Vanhatalo
Isäntä Mikke Westenius
Phuksikapteeni Sven Willgren

Emäntä Anni Sarvaranta
Juomanlaskija Aleksi Halinen
Juomanlaskija Janne Helin
Pakuvastaava Jarkko Wahlroos
ISO-vastaava Pentti Hämäläinen
Dokumentoija Tommi Vesalo (saapui kohdassa 7)
Kulttuurivastaava Erna Muraja
Päätoimittaja Santeri Kontinen (saapui kohdassa 7)
Phuksikapteeni Tuomas Kontro

7 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
• Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Päiväläinen, Niemi, Saarelainen, 

Sairanen, Kosonen, Järvinen ja Mäkitalo.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
• Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT
• Kontroa ei ollut päästetty KIK-ASsista aikaisin kotiin.
• Sarvaranta käsi merkitsemään maitopurkkeihin avaamispäivämäärän.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
• Hyväksyttiin kokouksen 24/05 pöytäkirja.



7. SISÄASIAT
• Kiltiksen ilmoitustaulu laitetaan seinälle kokouksen jälkeen. Wahlroos, 

Kanninen ja Kontro kiinnittävät taulun ja Vanhatalo printtaa ilmotaululle 
tulevat bussiaikataulut.

• Järvinen ja Kanninen olivat keskustelleet killan ilmoitustaulujen käytöstä. 
Ilmoitustauluja käytetään epäjärjestelmällisesti, joten eri aihealueille on 
varattava omat paikat.

• Westenius ilmoitti haluavansa vaaleanpunaisen ilmotaulun vanhalle 
paikalleen.

• Mikko Piirainen kävi puhumassa kiltakuntavaalien vaalilautakunnan puolesta. 
Tänä vuonna on tärkeätä saada kunnon vaalit, koska edellisen kerran ne 
pidettiin 2 vuotta sitten. Piirainen kehotti kaikkia halukkaita ryhtymään 
ehdokkaiksi ja mainostamaan vaaleja tutuille.

• Kilta tarjoaa taas kahvit kaikille kiltakuntavaaleissa äänestäneille.
• Piirainen kertoi vaalilautakunnan ideoineen naamakuvakollaasia ehdokkaista. 

Kuvat napataan ehdokasasettelun aikana.
• Vaalijulistus on seinällä. Piirainen lähettää tänään tiedottajan kautta infoa kik-

jas-sähköpostilistalle.
• Päätettiin myöntää vaalilautakunnan jäsenille vaaleja koskevien 

phuksipisteiden kirjoitusoikeus vaalien ajalle 1. ja 2.11. klo 9-13.
• Kanninen tiedusteli ideoita osaston lahjan käyttöä varten. Ihmiset ovat 

pyytäneet mm. uusia stereoita. Wahlroos ehdotti idealistan laittamista 
kiltiksen seinälle.

• Kiltiksen linux-koneelta ei pääse aina verkkoon.
• Päätettiin, että Sairanen järjestää verkkoyhteyden kopin koneiden välille.
• Kanninen ja Willgren käyvät viemässä Niinille ja Salinille kossut kiitokseksi.
• Keskusteltiin Pyöreän Tornin Killan mahdolllisista jäsenehdokkaista. 

Kanninen ja Vanhatalo laativat PTK:n jäsenehdotukset kun saavat listan 
nykyisistä jäsenistä.

8. PHUKSIASIAT
• Kanninen kehotti kähmyryhmässä toimimisesta kiinnostuneita ilmiantamaan 

itsensä.

9. PAKUASIAT
• Uusi paku tulee tämän kuun aikana.

10. SUHDEASIAT
• Päätettiin antaa ruotsalaisille vuosijuhlalahjaksi herätyskello. Kanninen laatii 

onnittelukirjeen ja Sarvaranta huolehtii käännöstyöstä. Heikkilä käy 
ostamassa kellon tänään.

• Gillesitzeille lähtevät Westenius, Willgren, Jutila, Heikkilä, Vanhatalo, Helin, 
Jansson, Sarvaranta ja Niemi.

• LVK vuosijuhlat ovat 5.11. Willgren, Kanninen ja Heikkilä ovat 
kiinnostuneet lähtemisestä.

11. MYYNTIASIAT
• Päätettiin, että esityslistasta karsitaan myyntiasiat pois ja se yhdistetään 

ohjelma-asioiden kanssa kohdaksi "IE-asiat".



• Kanninen myi itsensä ABB:lle.
12. OPINTOASIAT

• Riipparit on siivottava. Osa N-riippareista on liian täynnä ja osassa ei ole juuri 
mitään. Munter hoitaa riipparit kuntoon.

• Kanninen kertoi, että ei-jäsenten riipparit phukseja lukuun ottamatta 
poistetaan syksyn aikana.

13. TALOUSASIAT
• Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 676,23€ suuruiset laskut.
• Jutila kertoi, että teltan säilytystä varten on ostettu 2 golfbagia. Heikkilä ja 

Jutila laativat telttaohjeistuksen.
• Saarelainen pyysi sähköpostin välityksellä valtuuksia ostaa killalle 

salibandymaalivahdin maski, mikä on pakollinen A-sarjassa. Päätettiin 
valtuuttaa Saarelainen ostamaan killalle maski n. 20€.

• Sarvaranta kertoi, että nykyinen vedenkeitin on epäkunnossa. IE ostaa uuden 
keittimen.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
• Muraja kertoi, että KUrVin ohjelmisto on muuttunut: 20.10 järjestetään 

leffailta. Ehdotukset leffoista lähetetään Murajalle, joka lähettää ne kootusti 
hallituslistalle kommentointia varten.

• Saarelainen kertoi, että killalle on hankittu kaappi Otahallilta. Kaapin nro on 6 
ja avaimen saa respasta. Kaapin ovessa lukee ”KIK”.

• Salibandy- ja futsalsarjat ovat alkaneet.

15. TEOLLISUUSASIAT
• Heikkilä sopii Hiab-vierailun päivämäärän kun joku ensi vuoden toimija on 

selvillä.

16. OHJELMA-ASIAT
• KouKi-Siulasitsit ovat 7.10.
• KIK-AS oli hieno.

17. KUULUMISIA OSASTOLTA
• Kanninen kehotti haloped-touhusta kiinnostuneita ilmoittautumaan Kososelle.

18. KUULUMISIA TKY:STA
• Kiltaneuvoston kokous on 11.10.

19. META
• Sarvaranta tiedusteli Kontiselta Polyteekkarissa ilmestyvien ruokalistojen 

kohtaloa.
• Willgren ja Kontro käyvät mainostamassa Havana Clubia phuksiluennolla. 

Wahlroos ehdotti lipunmyyntiä luennon jälkeen.
• Vakiokokousaikaa ei muuteta.

20. SEURAAVA KOKOUS
• Seuraava kokous pidetään 13.10. klo 8.15.



23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.36.

Otaniemessä        .     .2005

                                                                   
Kari Kanninen Aino Oikari
Puheenjohtaja Sihteeri


