
KOKOUS 17/2005

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä 25.4.2005 klo 10.00.
LÄSNÄ

Puheenjohtaja Kari Kanninen
Sihteeri Aino Oikari
Talousministeri Mikko Jutila
Teollisuusministeri Lasse Heikkilä
Opintoministeri Antti Kosonen
Sisäministeri Laura Vanhatalo
Ulkoministeri Juha Sörensen
Isäntä Mikke Westenius (saapui kohdassa 6);
Phuksikapteeni Paavo Pakkanen

Tiedottaja Tiina Järvinen
Emäntä Iina Tornberg
Juomanlaskija Aleksi Halinen
Opintosihteeri Anna Munter
Prujumestari Jussi Mäkitalo
Pakuvastaava Jarkko Wahlroos (saapui kohdassa 18)
Dokumentoija Tommi Vesalo
Kulttuurivastaava Erna Muraja
Phuksivääpeli Sven Willgren
Phuksivääpeli Tuomas Kontro

9 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
• Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Sairanen, Päiväläinen, Jansson, Helin, 

Wahlroos, Sarvaranta, Hämäläinen, Saarelainen ja Niemi.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
• Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi sillä muutoksella, että 

phuksiasiat käsitellään kokouksen jälkeen.

5. ILMOITUSASIAT
• Pakkasella on TJ5.
• Kiltakunnan kokous oli viime viikolla. Kokouksessa oli esitelty KSK 2/05, 

keskusteltu pakun leasaamisesta ja perustettu killan lipun hankintaa selvittävä 
toimikunta.



• Kanninen ja Engman olivat keskustelleet tavoista antaa palautetta. Kanninen 
oli pyytänyt, että hallitukselle tuleva palaute annetaan hänen kauttaan.

• Tänään on jatkuvuustoimikunnan kokous.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA
• Hyväksyttiin kokouksen 16/05 pöytäkirja.

7. SISÄASIAT
• Kanninen toivoi hallitukselta ja toimihenkilöiltä palautetta menneestä 

keväästä ja omista toimistaan puheenjohtajana. Palautteen voi kirjoittaa 
paperille ja laittaa puhiksen lötteröön mielellään 3.5. mennessä.

• Willgren kertoi, että ensi viikon tilakähmyihin mennessä pitää olla selvillä 
syksyn ohjelma. 

• Ensi keväänä on todennäköisesti tiedossa tapahtuma farmaseuttien kanssa.
• Kanninen, Jutila, Kontro ja Willgren kokoontuvat ensi viikolla ja pohtivat, 

että mitä tapahtumia on tarvetta järjestää ensi vuonna.

8. JAOKSET
• Kanninen ehdotti jaoslistojen läpi käymistä ja niiden henkilöiden karsimista, 

Jotka eivät enää ole toiminassa mukana.
• Willgrenin mielestä kaikki elämykset järjestetään nykyään elämysjaoksen 

ulkopuolella.

9. SUHDEASIAT
• Kannunvalajien 60-vuotisjuhlat ovat 7.5. Päätettiin, että Pakkanen ja avec 

lähtevät.

10. MYYNTIASIAT
• Mäkitalo kertoi, että vaaleanpunaista paperia on toivottu.
• Kanninen muistutti, että pieniä toimistotarvikehankintoja ei tarvitse etukäteen 

hyväksyttää hallituksen kokouksessa. 
• Wappurekkalippuja ei ole vielä mennyt paljon. 

11. OPINTOASIAT
• Rehtorivaalit olivat: Matti Pursula jatkaa rehtorina ja vararehtoreiksi valittiin 

Kalevi Ekman osastolta ja Outi Krause kemmalta.
• Pääainevalinnat vahvistetaan huomenna osastoneuvoston kokouksessa.

12. TALOUSASIAT
• Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset 22278,68€ suuruiset laskut.
• Kuuban Yön silliksestä oli taas tullut lisälasku, joka käsitti kadonneita 

tavaroita ja lasinpesunesteellä tuhotun pesuainepullon.
• Jutila tiivisti hallitukselle kiltakunnan kokouksessa käsitellyn 

osavuosikatsauksen: Kuuban Yön kulut olivat pysyneet hyvin kasassa ja 
prujukoneet tuottaneet reippaasti tappiota.

• Kanninen muistutti, että on mietittävä mahdollisia toimenpiteitä 
prujukoneiden sopimusten suhteen. Sopimukset päättyvät 2007. Heikkilä 
ehdotti osaston kiinnostuksen tiedustelemista toisen prujukoneen pitämisen 
tukemiselle.



13. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
• Suomi-Tsekki 2-0.
• Räikkösen auto hyytyi 9 kierroksen jälkeen.
• Muraja oli käynyt teatterissa katsomassa ”Hitchcock ja blondin”. Lavalla oli 

ollut alastomia naisia.
• Urheilusauna on huomenna.

14. TEOLLISUUSASIAT
• Haalarit on laskettava lähiaikoina.

15. OHJELMA-ASIAT
• Wappu tulee!
• Kanninen tiedusteli Lakkisitsien teemaa.
• Huomenna on piknik SIK:n ja IK:n kanssa. SIK on varautunut tarjoamaan 

aamupalaa vain hallitushallitukselle, mutta myös toimihenkilöt ovat 
tervetulleita.

16. KUULUMISIA OSASTOLTA
• Osastoneuvoston kokous on huomenna.
• Viime viikolla olleessa TRU-paneelissa oli ollut paljon ihmisiä paikalla.

17. TEMPAUSASIAT
• Tällä viikolla tempaistaan useaan otteeseen.
• Kanninen ehdotti oman teltan viemistä HITSEILLE.
• Kanninen lähettää hallitukselle infoa legokilpailusta.

18. PAKUASIAT
• Päätettiin, että kylässä asuvat hoitavat pakun lainaamisen kesällä. Päävastuu 

on Wahlroosilla.
• Uuden pakun väristä jutellaan seuraavassa kokouksessa.

19. KUULUMISIA TKY:STA
• TKY:n Wappusivut ovat auenneet.
• Sikariporrasfudis on tänään.

20. META
• Muutto tulee kesäkuun alussa, mahdollisimman moni mukaan auttamaan. 

Heikkilä ehdotti muuttoavun pyytämistä phuksi- ja kik-jas-listoilta.

21. SEURAAVA KOKOUS
• Seuraava kokous pidetään 30.4. klo 6.15.
• Sitä seuraava kokous pidetään 3.5. klo 10.00.



23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.15.

Otaniemessä        .     .2005

                                                                   
Kari Kanninen Aino Oikari
Puheenjohtaja Sihteeri


