
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
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HALLITUKSEN KOKOUS 8/2008
Otaniemessä 5.3.2008

Läsnä

Puheenjohtaja Henri Lönn
Sihteeri Leena Mäkinen
Talousministeri Joona Seppälä
Teollisuusministeri Ville Ristimäki
Sisäministeri Riikka Matala
Phuksivääpeli  Senni Karhu
Phuksivääpeli Maija Tanskanen
Isäntä Eija Meriläinen
Viestintäministeri Pirita Orkola
Opintoministeri Markus Ylänen
Varapuheenjohtaja Mikko Mattila
Ulkoministeri Jukka Viljanen

WWW-kehitysvastaava Veikko Immonen
ATK-vastaava Heikki Sjöman
Urheiluvastaava Joonas Somppi
Kulttuurivastaava Antti Oksman
Valokuvaaja Markus Myllymäki (saapui kohdassa 6)
Emäntä Elisabeth Pietarila
Juomanlaskija Jani Kalasniemi
Juomanlaskija Lauri Marja-aho
Reissuvastaava Ilmari Keränen
Päätoimittaja Eetu Kejonen (saapui kohdassa 5)
Tiedekuntavastaava Tytti Kuusikko

12 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.12.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
• Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Mikko Mäkelä ja Antti Niskala.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
• Kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

4. TYÖJÄRJESTYS
• Käytetään esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä.



5. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
• Hallitus hyväksyi kokouksen 7/08 pöytäkirjan.

6. ILMOITUSASIAT
• Tuoppien kansia tilattu Saksasta viisi kappaletta. Niiden pitäisi olla täällä viikon kuluttua. 

Hinta on 65,45€ rahteineen.
• Seppälä päivittää tempputilin tenttiviikon jälkeen.
• Lipunnaulaus pidetään 2.4. TKK:n Sahalla.
• Leffailta meni hyvin. Siihen osallistui yli 30 ihmistä.
• Phuksimerkit ovat saapuneet.
• TKK:lla on tehty pysyväispäätös siitä, että kukkaisteekkarit saavat liittyä TKY:n jäseniksi.
• Kiltiksen remontti etenee. Panelointi on valmis.
• Mattila tekee hakemuksen Innoon.
• Teekkarimuseo valmistuu piakkoin. Phuksien museokäynnit alkavat huhtikuussa.
• Phuksijäynälistassa alle 90 nimeä. Vääpelit ja kapteenit tulevat pitämään pienimuotoisen 

shown jollain massaluennolla.
• Tiedossa hirveän hyvät vuosijuhlat. Jatkopaikka vielä avoin.
• Lipunnaulaukseen hankitaan joku esiintyjä.
• Killan logo maalataan kiltiksen seinään. Loungeen tehdään rosterinen killan logo.
• Kolehden deadline tänään 5.3.
• Vahtimestarit eivät suostuneet haastatteluun.
• Isohenkilöitä on tällä hetkellä saatu rekrytoitua 36, tarve on 40-50.
• Phuksi- APC on työn alla.
• Keskusteltiin, tarvitaanko vuoden phuksi -tittelin lisäksi muita arvonimiä. Keskustelu jatkuu 

avoimena.
• Sjöman ehdotti, että isohenkilöt esiteltäisiin phukseille kirjeitse ennen lukuvuoden alkua.
• Syksyn tilakähmyt pitäisi käydä yhdessä läpi.
• Kissabileitä ei järjestetä tänä vuonna, toivottavasti ensi vuonna.
• Norjasitsit pidettäneen bilemuotoisina OK20:ssä. Paikalle hankittaneen myös bändi.
• Harkitaan SIK:n perinnettä ruokatarjoilusta sovellettavaksi myös meidän killassamme. 

Kiltakunnalle tullaan puhumaan asiasta lisäbudjetin toivossa. Tällä järjestelyllä pystyttäisiin 
ehkä houkuttelemaan lisää kiltalaisia tapahtumiin.

• Äänentoistolaitteiden sijaan harkitaan uuden ghettoblasterin hankintaa. 
• Laitetaan harkintaan varaslähdön järjestäminen ensi syksyn phukseille.
• Dynis-tärppäily oli menestys. Sali oli aivan täynnä, ja tilaisuuden jälkeen kerätyn palautteen 

mukaan opiskelijat kokivat tapahtuman hyödylliseksi ja tulevat uudestaankin vastaaviin 
tapahtumiin. Data palautekyselystä pyritään saamaan nettiin. Vastaavia tapahtumia tullaan 
järjestämään myös muissa aineissa esimerkiksi statiikassa ja lujuusopissa.

• Lukupiirejä tulossa.
• Keskusteltiin jäsenkyselyn järjestämisestä kiltalaisille aiheesta ”Mitä haluat killalta?”.
• Onko syksyllä mitään järkeä pitää harkkasaunaa vai kannattaisiko tilalle ottaa saunailta, 

jossa neuvottaisiin esimerkiksi opiskelutekniikoita kiltalaisille? Keskustelu jatkuu.
• Muistakaa 5€ laskutuslisä.
• Ennalle annetaan yksi phuksimerkki.
• Grillin vuokraukseen tarvitaan uudet, kilpailukykyiset hinnat. Keränen ottaa selvää.
• Ensi syksyn KIKkujouluille tarvitaan paikka.
• Teekkarit eivät ole enää Espoon kaupungin suosiossa, kiitos FTMK:n.
• Phuksimerkkejä aletaan myydä vasta selvityksen jälkeen.
• Kaupungille tarvitsee laittaa erinäisiä liitteitä liikuntatukihakemukseen.



• Cuba Night 93:n tanssiharkat pidetään 3A:n monitoimitilassa 2.4. klo 12-14.
• Wärtsilän edustajien kanssa sovittiin mm. neljästä värimainoksesta Kolehteen.
• Teknologiateollisuusvierailu torstaina 13.3 klo 18 alkaen.
• Accenture-ilmo aukeaa ensi tiistaina.
• Tiedekunnan hallitusten grillibileet sunnuntaina 9.3. OK20:ssä.
• Yhteistyöstä MAIK:n kanssa on keskusteltu.
• Tiedekuntaristeily järjestetään myöhemmin. 

7. SISÄASIAT

8. TIEDOTUSASIAT

9. PHUKSIASIAT

10. PAKUASIAT

11. SUHDEASIAT

12. IE- JA OHJELMA-ASIAT
• PA-laitteiden hankinta

• Keskusteltiin kunnollisten äänentoistolaitteiden hankkimisesta killalle. Ei kuitenkaan 
nähty varsinaista tarvetta niille, joten rahat tullaan käyttämään mielummin johonkin 
muuhun. Huonoja ei kannata hankkia ja hyvät ovat liian kalliit.

• Päätös: Ei hankita uusia PA-laitteita.

13. OPINTOASIAT
• Kanditöiden kannet ja kansituskone:

• Päätös: kannet ja kansituskone tilataan vanhan päätösehdotuksen mukaan.

14. TALOUSASIAT
• Laskut:

• Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 1 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 1248,70€.
• Norjaprojekti:

• Päätös: Hallitus päätti myöntää 60€:n lisätuen vuoden 2007 norjaprojektille.
• Phuksimerkki:

• Vastoin lapauksia merkki ei fluoresoikaan. Somppi soittaa merkkifirmaan ja tiedustelee 
asiaa.

• Päätös: Merkin hinnaksi määrättiin 2€. Lasku hyväksytään vasta ensi kokouksessa.



15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT

16. TEOLLISUUSASIAT

17. KUULUMISIA TIEDEKUNNASTA

18. KUULUMISIA TKY:STA

19. META

20. SEURAAVA KOKOUS
• Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 13.3. klo 16-18.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.42.

Otaniemessä ___.___.2008

___________________________ ___________________________

Henri Lönn Leena Mäkinen

Puheenjohtaja Sihteeri


