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PÖYTÄKIRJA 
Koneinsinöörikilta ry:n kiltakunnan kokous 6/2011, 19.9.2011 klo 16.00 
K201, Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakoulu rakennus K1 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 16.03 

2. Esteellisyyden toteaminen 

Lauri Marja-aho on esteellinen koko syksyn, tilalle kutsuttiin Riikka Matala. 

3. Eronpyyntöjen toteaminen 

Ei ole toimitettu. 

4. Estyneisyysilmoituksien toteaminen 

Estyneisyydestään ovat ilmoittaneet Ilkka Mäkinen ja Jussi Autio 

5. Läsnäolevien jäsenten toteaminen 

Jani Kalasniemi,  Kalle-Heikki Koskinen, Anni Tyni, Åke Stenberg, Aleksi Airinen, Ville 

Väänänen, Jari Isaksson, Jukka Viljanen, Tanja Olli, Pentti Hämäläinen,  Oskari Pesola, 

Veikko Immonen, Juho Jyrkiäinen, Leena Mäkinen, Eero Järvenpää(kohdasta 9->) 

Varalta: Martin Toomla, Antti Surma-aho,  Riikka Häsä 

Yhteensä 17 

6. Kokouksen laillisuuden toteaminen 

Kokouskutsut asianmukaisesti nähtävillä ja riittävä määrä jäseniä paikalla. 

7. Pöytäkirjan tarkastajien valinta 
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Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Jukka Viljanen ja Leena Mäkinen. 

8. Ääntenlaskijoiden valinta 

Valittiin ääntenlaskijoiksi Riikka Häsä ja Martin Toomla. 

9. Kokouksen työjärjestyksen vahvistaminen 

Lisättiin kohta 13. 

10. Ilmoitusasiat 

Ei ilmoitettavia asioita. 

11. Hallituksen syyskuulumiset (Salovaara) 

180 uutta phuksia saapunut Otaniemeen koneella aloitti viisi ja enellä kahdeksan tyttöä. 

Killan pitkään aikaan ensimmäinen ulkoexcu kotiutui liki täysilukuisena Saksasta. 

Teekkarilakki muistuttaa kansallissosialismin kulta-ajan tunnuksia kuin myös erään 

kaksintaisteluseuran päähinettä. 

Puheenjohtaja osoitti järjestelmällisyytensä varaamalla hotellihuoneen kuukautta liian 

aikaiseksi. Tämän seurauksena puheenjohtaja vietti lämpimän yön talousministerin kanssa 

parivuoteessa. 

Suhteet teollisuuteen ovat lämpimät ja toimivat hyvin myös kassavirralla mitattuna. 

Edellisestä johtuen rahatilanne näyttää hyvältä. 

Killan kansainvälisyys nostaa päätään nettisivujen kääntyessä englanniksi. 

Norjan matkalla mennään uimaan suihkulähteeseen, tällä kertaa ilman saunomiskutsua 

ruotsalaisilta. 
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Vuosijuhlaa varten tila on varattu ja työryhmässä on tilaa, halukkaat ilmoittautukoon 

sisäministeri Hyvämäelle tai vuosijuhlavastaava Ville Väänäselle. 

Halitusrekrytointi käynnistyy lähipäivinä mainosvideon kuvaamisella. 

Kiltahuoneen toimiston remontti on valmistunut ja toimisto näyttää erittäin hyvältä. 

Päätös: Koneinsinöörikilta ry:n kiltakunta päätti merkitä tiedokseen hallituksen 

syyskuulumiset ja asiasta käydyn keskustelun 

12. Norja –projektin lisäbudjettianomus 

Sponsoritulojen kanavoinnin muutoksesta johtuen kiltakunnalta anotaan 600e lisäbudjettia 

Norja-projektia varten, sillä tänä vuonna tulot on haettu ylipäätään killan toimintaan, eikä 

erillisiin projekteihin(aiemmat ”norjasponssit” ovat menneet korvamerkitsemättömänä 

rahana killan kassaan). 

Päätös: Koneinsinöörikillan kiltakunta päätti myöntää lisäbudjetin Norja-projektille Kalle-

Heikki Koskisen esityksen mukaisesti 600 euroa. 

13. Ulkoexcun lisäbudjettianomus 

Ulkoexcu perinteen luomiseksi kiltakunnalta haetaan lisäbudjettia. Tämän vuoden excursion 

osalta 700 euroa. 

Päätös: Koneinsinöörikillan kiltakunta päätti myöntää 700 euron lisäbudjetin Ulkomaan 

excursiolle. 

14. Kongityöryhmä kuulumiset (Viljanen J.) 

Phuksisitseille oli aikomus rakentaa killalle uusi kongi, mutta työryhmä ei ehtinyt 

aikataulussa toteuttaa projektia. Soivia kappaleita on testattu 44, joista vaikuttavin on ollut 

Zildjanin symbaali. 
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Kiltakunnassa herätti suuria tunteita työryhmän esittämä aikataulu: seuraavaan vuosijuhlaan 

mennessä. Projekti on junnannut paikallaan jo vuoden, mutta tuloksia ei ole tullut.  

Päätös: Koneinsinöörikilta ry:n kiltakunta merkitsi tiedokseen kongityöryhmä kuulumiset ja 

asiasta käydyn keskustelun. Työryhmälle asetettiin takarajaksi soivan osan valinalle  31.10. 

15. Wirsutoimikunnan kuulumiset (Viljanen J.) 

Wirsua on käyty läpi hyvien ja huonojen puolien kannalta toimikunnan toimesta. 

Toimikunnan päätösten tueksi on tulossa nettikysely, jossa kiltalaiset saavat äänestää 

suosikkejaan ja ehdottaa uusia kappaleita kirjaan. Tampereelta ovat Wirsut loppuneet ja 

aiemman päätöksen mukainen aikataulu ei heiltä onnistu, joten uusi projekti olisi tarpeen 

aloittaa. Nykyinen varasto riittää koneinsinöörikillalle noin puoleksitoista vuodeksi. 

Päätös: Koneinsinöörikilta ry:n kiltakunta päätti merkitä tiedokseen wirsutoimikunnan 

kuulumiset ja asiasta käydyn keskustelun 

16. Koneinsinöörikillan 100-vuotishistoriikkityöryhmän kuulumiset (Koskinen) 

Historiikki tunnetaan työryhmässä nimellä Knööri. Työryhmän puheenjohtaja Kalle-Heikki 

Koskinen kiitti luottamuksesta häneen, vaikka tulosta ei ole vielä syntynytkään. Historiikin 

työrymän, Knööriköörin, rekrytöinti on käynnissä ja koko tulee olemaan noin neljä henkeä. 

Ryhmä sitoutuu projektiin koko sen toiminta-ajaksi vuoteen 2015 asti. Kirjoittaja on valittu, 

mutta kirjallinen sopimus on tekemättä, joten nimeä ei vielä julkisteta. Tavoitteena tehdä 

tarinamainen kokonaisuus, ei tylsää täysin faktapohjaista opusta. Sponsoreille ja arkistolle 

tullaan tekemään teräskantiset tai muuten erottuvat erikoiskappaleet. Julkistaminen tapahtuu 

vuosijuhlaviikolla 2015. 

Päätös: Koneinsinöörikilta ry:n kiltakunta päätti merkitä tiedokseen historiikkityöryhmän 

kuulumiset ja asiasta käydyn keskustelun 

17. Pakutyöryhmä kuulumiset (Peltola) 

Lukuisia leasingsopimuksia on tutkittu ja niiden rinnalla on tutkittu omaa autoa 

vaihtoehtona. Valmistelu näyttää hyvältä ja jatkoa odotetaan innolla. 
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Päätös: Koneinsinöörikilta ry:n kiltakunta päätti merkitä tiedokseen pakutyöryhmän 

kuulumiset ja asiasta käydyn keskustelun 

18. Sääntötyöryhmän perustaminen ja sen jäsenten valitseminen (Kalasniemi) 

Säännöt on tarpeen päivittää ajantasaisiksi, esimerkiksi TKY->AYY. Sekä selkiyttää 

sääntöjen vaaliosuutta. 

Päätös: Koneinsinöörikilta ry:n kiltakunta päätti perustaa sääntötyöryhmän. Työryhmän 

jäseninä toimivat Jani Kalasniemi, Kalle-Heikki Koskinen, Matti Nurmi, Vivi Staffans, 

Jukka Viljanen, Samuli Salovaara, Niko Siilin ja Sanni Hyvämäki. 

19. Muut esille tulevat asiat 

Huomenna 20.9. AYY:n edustajistovaali-info luokassa K101. 

20. Kokouksen päättäminen 

17.52 

 
 
 

Espoossa 8.11.2011 
 
 
        
Jani Kalasniemi   Matti Nurmi 
Kiltakunnan puhemies   Kokouksen sihteeri 
 
 
        
Jukka Viljanen   Leena Mäkinen 
Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 


	PÖYTÄKIRJA

