
KOKOUS 8/2005

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 1.3.2005 klo 16.15
LÄSNÄ

Puheenjohtaja Kari Kanninen
Sihteeri Aino Oikari
Isäntä Mikke Westenius
Teollisuusministeri Lasse Heikkilä
Opintoministeri Antti Kosonen
Sisäministeri Laura Vanhatalo
Ulkoministeri Juha Sörensen

Phuksikapteeni Petri Lehikoinen (saapui kohdassa 6)
Emäntä Iina Tornberg
Juomanlaskija Aleksi Halinen (saapui kohdassa 9)
Juomanlaskija Janne Helin
ATK-vastaava Hannu Sairanen
Pakuvastaava Jarkko Wahlroos
Excumestari Tommi Jansson
Dokumentoija Tommi Vesalo
Urheiluvastaava Jonne Saarelainen
Päätoimittaja Santeri Kontinen
Phuksivääpeli Sven Willgren
Phuksivääpeli Tuomas Kontro

6 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.15.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
• Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Päiväläinen, Hämäläinen, Sarvaranta, 

Munter, Jutila, Muraja ja Niemi.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
• Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT
• Eilen oli Jämerän Jälki.
• Kanniseen iski kankkunen 45 minuuttia sitten.
• Helin haastoi järjestysmiehen.
• Sörensenillä on mystiset mustelmat polvissaan.
• Korikone voitti viime perjantaina.



6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
• Hyväksyttiin kokouksen 7/05 pöytäkirja.

7. SISÄASIAT
• Hämäläinen kertoi ISO-infosta lapun välityksellä. Kontro ja Willgren hoitavat 

järjestelyjä.
• Siivous- ja nakkilistoja on käytettävä! Omalla siivousvuorolla siivotaan ja 

kuitataan listaan, kun homma on tehty.
• Kuubiskutsut on vietävä professoreille ASAP.
• Estyneisyysilmoittautumiset on tehtävä ajoissa! Tämä helpottaa sihteerin 

työtä paljon. Tästä eteenpäin asiasta otetaan tiukka käytäntö ja sakkokaljoja 
ropisee tarvittaessa kunnolla.

• Kopin koneella on jokaiselle sektorille oma kansionsa. Muun muassa koneen 
työpöydälle ei tallenneta mitään. Oikeisiin paikkoihin tallennetut tiedostot 
nopeuttavat varmuuskopion ottamista.

• Killan nettisivuilla tapahtumien valokuvia selattaessa ei pääse takaisin 
valokuvagalleriaan muuten kuin päävalikon kautta. Sairanen lisää linkin.

• Valokuvagalleriaan tulevat kuvat on käytävä läpi ennen nettiin laittoa, ettei 
sinne lipsahda ylimääräisiä kuvia. Kuvat on myös käännettävä.

• Vuosijuhlaraportit toimitetaan Vanhatalolle.
• Vanhatalo tiedusteli hallitukselta ehdotuksia vieraista, jotka tulevat 

seuraamaan historiikin julkaisua. Asiaa mietitään ja iltakoulussa keskustellaan 
lisää.

• KIKK kokous oli viime viikolla.
  

8. PHUKSIASIAT
• Phukseja on.

9. JAOKSET
• T-lehti oli kirjoittanut mäkiautokilpailusta. Kanninen ehdotti, että elämysjaos 

voisi ideoida jotain kilpailuun liittyen.
• KoLehti ilmestyi juuri. Seuraava ilmestynee puolentoista kuukauden päästä.

10. SUHDEASIAT
• KRK:n vuosijuhlille mahtuu 5 henkilöä.
• Tornberg ja Sarvaranta lähtevät TF:n vuosijuhlille.

11. MYYNTIASIAT
• Namikone myy.

12. OPINTOASIAT
• TRU-työryhmä on 2.3.
• Dynamiikan välikoe oli eilen. Hallitus oli huonosti edustettuna. 

13. TALOUSASIAT
• Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset 72€ suuruiset laskut.
• Hallitus vaatii Outi Engmanilta selvityksen 2,15€ suuruisesta laskusta.



14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
• Westend-näytelmään meno peruuntuu, koska paikkoja ei enää ollut vapaana.
• Jansson ehdotti Taru Sormusten Herrasta -maratonia.
• Saarelainen pyysi hallitukselta tukea KUrVin saunaa varten. Tällä kertaa 

kävijämäärä saattaa jopa moninkertaistua, sillä sinä päivänä on Megazone-
taistelu biologien kanssa ja nämä saattavat olla innostuneita saunomaan 
illalla. Päätettin tukea saunailtaa 50€.

• Saarelainen pyysi tukea futsalpallon hankkimista varten. Pallon hinta on n. 
20€. Saarelainen valtuutettiin ostamaan killalle futsalpallo.

• KUrVin urheiluohjelma alkaa olla valmis. Tiistaina on sählyä SIK:n kanssa ja 
perjantaina käynti Megazonessa. Saarelainen yrittää järjestää curlingia joko 
maanantaille tai perjantaille.

• Kulttuurivastaava Murajalta tuli terveisiä: Jyväskylä hajottaa, koska sieltä ei 
saa maustamatonta broileria.

15. TEOLLISUUSASIAT
• Teollisuusviikko on päälafkalla: pro-meininki! 

16. OHJELMA-ASIAT
• Willgren pyyhki Kannisella lattiaa viime tiistaina.
• Isä-äiti-sitsien ilmoittautuminen on auki.

17. KUULUMISIA OSASTOLTA
• Kosonen piiskaa Halopedeja.

18. TEMPAUSASIAT
• Eilen tempaistiin, tänään ei enää jakseta.
• Heikkilä ehdotti mäenlaskuvälineen tempaisemista excua varten.

19. PAKUASIAT
• Pakutoimikunta on muodostettu. Toimikunnan jäseniä ovat hallituksesta 

Wahlroos ja Willgren ja kiltakunnasta Jalasoja sekä Piirainen. Wahlroos on 
toimikunnan puheenjohtaja.

20. KUULUMISIA TKY:STA
• Kiltakummimme Timo Varjo oli kokouksessa vierailevana tähtenä. Varjo 

kertoi itsestään, hallitus esittäytyi. 
• Seuraava polyteekkari käsittelee sähköä ja elektroniikkaa. Kontinen on 

vastuussa. Sitä seuraava käsittelee kiveä ja metallia. Kontinen tiedusteli 
KIK:n kiinnostusta osallistua. Asia pannaan harkintaan.

21. META
• Kanninen tiedusteli ideoita kesäpäiväpaikaksi. Westenius ehdotti mökin 

vuokraamista. Westenius selvittää mökin hinnan ja informoi hallitusta.
• Heikkilä kehotti syömään pullaa.
• Iltakoulussa on isännän rakkaudella leipomaa omenapiirakkaa.



22. SEURAAVA KOKOUS
• Seuraava kokous pidetään 8.3. klo 8.15.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.12.

Otaniemessä        .     .2005

                                                                   
Kari Kanninen Aino Oikari
Puheenjohtaja Sihteeri


