
KOKOUS  6/2004

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA  ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 19.2.2004 klo 14.15.
LÄSNÄ

Puheenjohtaja           Outi Engman
Sihteeri                                 Laura Vanhatalo
Talousministeri         Mikko Piirainen           (saapui kohdassa 4)
Teollisuusministeri               Aleksi Päiväläinen       (saapui kohdassa 7)
Opintoministeri         Kari Kanninen
Sisäministeri           Petri Vähä-Pesola        (saapui kohdassa 20)
Ulkoministeri           Eeva Lempinen            (saapui kohdassa 4)
Isäntä                                    Markus  Suomi             (poistui kohdassa 9)
Tiedotusministeri       Hanna Stammeier
Phuksivääpeli           Paavo Pakkanen           (poistui kohdassa 8)

Emäntä                                 Anna Munter                (poistui kohdassa 9)
Juomanlaskija           Jonne Saarelainen        (poistui kohdassa 9)
Lukkari                                 Elmo Allén                   (poistui kohdassa 10) 
Juomanlaskija           Mikko Jutila                 (saapui kohdassa 5)
Opintosihteeri          Mia Niemi
ATK-vastaava            Juha Sörensen
Prujumestari            Kosti Pohjoisaho           (poistui kohdassa 12)
Pakuvastaava            Sven Willgren (poistui kohdassa 20)
ISO-vastaava            Anna Tiensuu
Excumestari             Nina Pitkänen
Urheiluvastaava         Johanna Rinne         (poistui kohdassa 7)
Päätoimittaja           Santeri Kontinen
Dokumentoija                       Tommi Jansson             (saapui kohdassa 6)
TV-vastaava             Lasse Hietikko              (saapui kohdassa 5, poistui 
                                                                                     kohdassa 7)
10 HALLITUKSEN JÄSENTÄ

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Oikari, Rönkkö, Takala ja Lehikoinen.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
• Päätettiin vaihtaa kohtien 8 ja 16 paikkaa IE:n pyynnöstä.

5. ILMOITUSASIAT
• Jämerän Jälki oli vauhdikas.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA



• Hyväksyttiin kokouksen 5/2004 pöytäkirja

7. SISÄASIAT
• Edustajiston jäsen Antti Virtanen tuli kertomaan TKY:sta ja edustajistosta. 

Edustajiston kokouksiin saa mennä ja edustajiston jäsenille kannattaa esittää 
ideoita ja kommentteja. Koneen edaattorit ovat Antti Virtasen lisäksi Outi 
Engman, Hanna Stammeier ja Aleksi Päiväläinen.

• Kiltahuoneella on kolme ylimääräistä pöytää, Artekin pöytä säästetään, yhdestä 
pöydästä tehdään mäenlaskuväline ja yksi pöytä viedään roskiin.

• Jaakko Helteelle (ansioitunut mm. Wirsun teossa) lähetetään keväällä 
onnittelukortti naimisiin menon johdosta.

• Engman pyysi Sörenseniä selvittämään, kenellä on otax-oikeudet ja poistamaan ne 
niiltä henkilöiltä, jotka eivät enää niitä tarvitse.

• Kuvia on poistettava netistä sillä otaxin tila on ylitetty n. 7-kertaisesti.
• Siivotkaa jälkenne, jos teette jotain varastossa. Nyt varaston lattialla on 

maaliryökettä
• Sörensen laittaa kuvia hallituksesta nettiin ja Jansson ottaa huomisilta sitseiltä 

kuvia hotlipseihin ja tulee dokumentoimaan kiltakunnan kokoukseen.
• Sovittiin, että harkitaan hiukan aineistoa, etenkin valokuvia, joita Kesäkikille 

lähetetään.
• Engman kertoi kiltaneuvostossa ilmenneestä ongelmasta kiltojen jäsenmaksuissa: 

Jos henkilö maksaa useamman kuin yhden killan jäsenmaksun, kaikki jäsenkillat 
eivät saa jäsenmaksujaan. Ongelmia on erityisesti paperi-ilmoittautumisessa sekä 
myös jonkin verran netti-ilmoittautumisessa. Todettiin, että emme suostu killan 
hoitamaan jäsenmaksukäytäntöön suuren jäsenmäärän vuoksi. Myöskään SIK ei 
luonnollisesti suostu tähän. Engman pyysi miettimään hyviä 
jäsenmaksukäytäntöjä ennen kiltaneuvoston seuraavaa kokousta, joka on 2.3.

• Stammeierin mielestä kouluun ilmoittautumisjärjestelmä on huono ja kuormittaa 
phuksikapteeneja liikaa.

• Stammeierilla on ongelmia hallituksen esittelyläpyskän kanssa, Lempinen lupasi 
hoitaa asian valmiiksi seuraavaan kokoukseen mennessä.

• Piirainen kyseli kopioita kopin kovalevystä viime vuoden tietojen osalta. Piirainen 
kysyy Jaariselta.

• Lempinen ja Piirainen peräsivät järjestystä kopin CD:in.
• Sörensen ottaa varmuuskopiot kopin koneen kovalevystä.
• Piirainen haluaa laskut ajoissa.

8. OHJELMA-ASIAT
• IE tarvitsee hallituksen ja toimihenkilöiden apua Farmasiasitseillä
• Ei omia tavaroita Smökin akvaarioon, tai jos niitä sinne viedään, niin ei ainakaan 

käydä turhaan siellä.

9. JAOKSET
• Stammeier muistuttaa Vähä-Pesolaa Elämysjaoksen pulkasta.
• Opintojaos kokoontuu 26.2.
• Lempinen muistutti suhdejaoksen kokouksesta, joka pidetään 26.2. klo 13.15.

10. SUHDEASIAT
• Fyysikkokillan vuosijuhliin lähtevät Vähä-Pesola ja Stammeier.



• PJK:n vuosijuhliin lähtevät Engman ja Piirainen
• TIK:n vuosijuhliin Sörensen ja Jutila.

11. MYYNTIASIAT
Karkkikoneeseen pitää saada karkkia ja hintoja tulee nostaa. 

12. OPINTOASIAT
• Tutkintorakenneuudistuksen siirtymäkausi pitenee luultavasti vuoteen 2010
      saakka.
• TKY:n 17.2. pitämässä tutkintorakenneuudistusta käsittelevässä saunaillassa 

keskusteltiin tutkintorakenneuudistuksesta.
• 9.3. on killanhaloped-sauna.
• Halopedien on osallistuttava kokouksiin ja muistettava myös välittää niistä tietoa 

eteenpäin.

13. TALOUSASIAT
• Smörekoppeniin lähtijöiden on maksettava laskunsa.
• TKY:n avustusta ja projektiavustusta on haettava maaliskuun loppuun mennessä.
• Allén esittää 50% tukea osallistumisestaan lukkariseminaariin. Päätettiin myöntää 

Allénin pyytämä 10 euron tuki.
• Kiltakunnan puhemies Marcus Nybergh tuli esittelemään itsensä ja kertomaan 

kiltakunnan toiminnasta.
• Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset  943.50 euron suuruiset laskut.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
Ei kulttuuri- ja urheiluasioita.

15. TEOLLISUUSASIAT
• 5 tai 6 Teollisuusviikon yritystä on varmistanut saapumisensa.
• Kunniajäsen Alloa mennään tapaamaan 5.3.

16. PHUKSIASIAT
Stammeier kertoi, että ehdotuksia phuksimerkiksi on tullut.

17. KUUBAN YÖ 89
• Kuubisvastaava toivoo, ettei kokouksista poistuttaisi kesken, jos siihen ei ole 

tarvetta, sillä juhlajärjestelyistä on helpompi keskustella pöydän ääressä isolla 
joukolla kuin sähköpostitse. Juhlien lähestyessä hoidettavia asioita tulee koko ajan 
lisää.

18. KUULUMISIA OSASTOLTA
Oltermanni Häkkistä on käyty tervehtimässä

19. PAKUASIAT
• Willgren hoitaa sorasäkkejä pakuun
• Pakun vilkku on korjattu. 
• Pallari haluaa alennusta laskuunsa, Engman, Piirainen ja Willgren tekevät 

asiasta päätöksen.



20. KUULUMISIA TKY:STA
• TKY:llä kartoitettiin tutoroinin tilaa ja järjestelyjä eri osastoilla. Kanninen on 

pyytänyt tähän näkökulmaa Leila Kuuselalta.

21. TEMPAUSASIAT
• Ei tempausasioita

22. META
• IE:n käymässä EA-koulutuksessa vaadittiin, että killalla on
     oltava kunnollinen EA-laukku. Jutila selvittää asiaa.

23. SEURAAVA KOKOUS
• Seuraava kokous pidetään torstaina 26.2. klo 14.00.

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Otaniemessä  __.__.2004

____________ _______________
Outi Engman Laura Vanhatalo
Puheenjohtaja                                 Sihteeri
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