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HALLITUKSEN KOKOUS 20/2008
Otaniemessä 2.10.2008

Läsnä

Puheenjohtaja Henri Lönn
Sihteeri Leena Mäkinen
Talousministeri Joona Seppälä
Teollisuusministeri Ville Ristimäki
Sisäministeri Riikka Matala (poistui kohdassa 10)
Phuksikpteeni Senni Karhu
Phuksikapteeni Maija Tanskanen
Isäntä Eija Meriläinen
Viestintäministeri Pirita Orkola
Opintoministeri Markus Ylänen
Varapuheenjohtaja Mikko Mattila (saapui kohdassa 10 ja poistui kohdassa 11,  

kohdassa 14 takaisin)
Ulkoministeri Jukka Viljanen

WWW-kehitysvastaava Veikko Immonen
ATK-vastaava Heikki Sjöman (poistui kohdassa 14)
Kulttuurivastaava Antti Oksman
Pakuvastaava Antti Niskala (poistui kohdassa 14)
Juomanlaskija Jani Kalasniemi
Juomanlaskija Lauri Marja-aho (poistui kohdassa 14)
Päätoimittaja Eetu Kejonen
Tiedekuntavastaava Tytti Kuusikko (poistui kohdassa 16)

12 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.18.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
• Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Mikko Mattila ja Mikko Mäkelä.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
• Käytetään esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä.

5. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
• Hallitus hyväksyi kokouksen 19/08 pöytäkirjan.



6. ILMOITUSASIAT
• Koneen ja energian yö oli menestys. Ensi vuonna toimintaa kehitetään edelleen. 
• Virolaisten vieraiden kanssa meni hyvin.
• Seppälä laittoi kokouksessa kiertoon kumulatiivisesti laskettuja budjetteja tiedoksi 

hallitukselle.
• Kejonen joutui Norjassa jäynän kohteeksi.

7. SISÄASIAT
• TKY:n vuosijuhlien kutsut toimitettava vanhoille hallituksille.
• Kiltahuoneen siivoukseen kiinnitetään jatkossa enemmän huomiota. Orkola muistuttaa 

jäseniä siisteyden ylläpidosta seuraavassa tiedotusmailissa.
• Niskala tekee pulloroskiksen kiltikselle.

• Jaosten budjetit:
• Päätös: Kolehden toimitukselle myönnettiin 100 euron budjetti loppuvuodeksi. 

Elämysjaoksen budjettia mietitään sitä mukaa, kun tiedetään millaista toimintaa jaos 
alkaa järjestää. Muiden jaosten vetäjät eivät olleet paikalla.

8. TIEDOTUSASIAT
• Orkolalla on infonäytön sopimus laitosten kanssa työn alla.

9. PHUKSIASIAT
• Huomisen FTMK:n kokouksen jälkeen selviää phuksigrillauksen kohtalo.
• Tammikuussa inttiin lähtevät phuksit ovat ilmaisseet huolensa siitä, että heistä ei voi tulla 

vuoden phukseja. Otettaneen käyttöön puolen vuoden phuksi –titteli.
• Phukseille on tiedossa kipparitapaamisia.

10. PAKUASIAT
• Paku menee korjaukseen maanantaina 6.10. Tilalle saadaan varapaku, jota ei saa viedä 

ulkomaille.
• Leasing-sopimuksen lukemisen jälkeen päätetään, mitä tehdään pakun katsastamisen kanssa.
• Pakua lainatessa muistetaan pitää kiinni sovituista lainausajoista. Arkisin lainaus tapahtuu 

joko päiväsaikaan klo 10-16 tai yliyön vuokra, joka on klo 16:sta seuraavaan 
aamuun.Viikonloput lainataan perjantaista klo 16:sta maanantaiaamuun. Ei perjantai-
iltalainauksia!

• Pakukirjaan tulee muistaa laittaa aina lainaajan puhelinnumero lainaajan perään.
• Keskustelu kilometrikorvauksesta siirretään siihen, kunnes aletaan miettiä pakun uusia 

hintoja.

11. SUHDEASIAT
• Baltech-projektin tiimoilta lähtee delegaatio Viroon 13.-15.11.
• Ainakin Mattila, Meriläinen ja Lönn ovat ilmaisseet halunsa lähteä AK:n vuosijuhliin 29.11.
• Seppälä ja Ylänen lähtevät AS:n vuosijuhliin 15.11. muiden rahisten kanssa. 
• Lönn hävisi keväällä kaksi phuksityttöä VK:lle. On tullut aika maksaa veto.

• Prodekon vuosijuhlaedustus:
• Päätös: Tytti Kuusikko ja Jukka Viljanen lähtevät edustamaan kiltaa Prodekon 

vuosijuhliin.
• Oulun konekillan vuosijuhlaedustus:



• Päätös: Olli Tuomivaara ja Tommi Kantola lähtevät edustamaan kiltaa Ouluun.

12. IE- JA OHJELMA-ASIAT
• Suuret kiitokset phuksisitseistä kaikille mukana olleille.
• Bordellin kaato on sunnuntaina 16.11.
• Tilojen siisteyden kanssa ollaan entistä tarkempia TKY:n puolelta.
• Tulee muistaa, että jos IE-kopista otetaan jotain, hoidetaan homma kunnialla loppuun asti. 

13. OPINTOASIAT
• TKK:n avoimet ovet ovat 8.-9.10. Hallituksen voimin kierretään sitä ennen laboratoriot ja 

yritetään saada erilaisia härveleitä ständille. Porukkaa tarvitaan sekä ständille, että 
labrakierroksille kierrättämään abeja.

• Koneen, enen ja raksan kandiohjelmat tullaan yhdistämään.
• Sisäänotto pienenee 7% kaikissa tiedekunnan tutkinto-ohjelmissa.
• Ylänen ehdotti perustettavan haloped-vastaavan virkaa tulevaan hallitukseen.

• Vuoden opettaja -ehdotus:
• Päätös: Yhdessä IK:n kanssa esitetäänJuha Hartikaista vuoden opettaja -palkinnon 

saajaksi.

14. TALOUSASIAT
• Ensi vuoden budjettia alettava miettiä. Seppälä on yhteydessä hallituksen jäseniin sen 

tiimoilta.

• Laskut: 
• Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 1 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 6972,57 €.

15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
• Kilta on saanut palautetta KulLi viikon uudistetusta nimestä. Asiasta on keskusteltu.
• KulLi viikolla kilta tulee vastaan seuraavissa kustannuksissa: leffaillan popcorneissa, 

kiipeilyn sisäänpääsymaksuissa sekä perjantain saunaillan ruuassa.

16. TEOLLISUUSASIAT
• 13.10. on Alstomin yritysilta. 

17. KUULUMISIA TIEDEKUNNASTA

18. KUULUMISIA TKY:STA
• KV-toiminta lisääntyy ensi vuonna.
• Aaltoyliopiston ylioppilaskunnan hallinto tulee olemaan nykyisen TKY:n hallinnon 

mukainen. 

19. META
• Hallitusrekryvideon kuvaukset alkavat.

20. SEURAAVA KOKOUS
• Seuraava kokous pidetään myöhemmin määriteltävänä ajankohtana.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.15.



Otaniemessä ___.___.2008

___________________________ ___________________________

Henri Lönn Leena Mäkinen

Puheenjohtaja Sihteeri


