
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA RY

HALLITUKSEN KOKOUS 7/2008
Otaniemessä 27.2.2008

Läsnä

Puheenjohtaja Henri Lönn
Sihteeri Leena Mäkinen
Talousministeri Joona Seppälä
Teollisuusministeri Ville Ristimäki
Sisäministeri Riikka Matala
Phuksivääpeli  Senni Karhu
Phuksivääpeli Maija Tanskanen
Isäntä Eija Meriläinen
Viestintäministeri Pirita Orkola
Opintoministeri Markus Ylänen
Varapuheenjohtaja Mikko Mattila
Ulkoministeri Jukka Viljanen

WWW-kehitysvastaava Veikko Immonen
ATK-vastaava Heikki Sjöman
Urheiluvastaava Joonas Somppi
Kulttuurivastaava Antti Oksman
Excumestari Mikko Mäkelä
Opintosihteeri Karri Keskinen
Valokuvaaja Markus Myllymäki
Pakuvastaava Antti Niskala
Emäntä Elisabeth Pietarila
Päätoimittaja Eetu Kejonen
Tiedekuntavastaava Tytti Kuusikko

12 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.20.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
• Ei estyneisyysilmoituksia.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
• Käytetään esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä seuraavin muuotksin. Kohta 7 Opintoasiat 

ja kohta 8. IE-ja ohjelma-asiat. Näiden jälkeen jatketaan esityslistan mukaisessa 
järjestyksessä.



5. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
• Hallitus hyväksyi kokouksen 6/08 pöytäkirjan.

6. ILMOITUSASIAT
• 28.2. mennään porukalla arkistoon tapaamaan vuoden 1954 koneteekkaria.
• TKK:n auditointi käytiin läpi positiivisessa hengessä, vaikka siitä ei päästykään läpi.
• Killan futsal- ja salibandyjoukkueiden tiet katkesivat.
• Dynamiikasta pidetään tenttitärppi-ilta viikolla 10.
• Lukupiirit potkaistaan käyntiin tenttiviikon jälkeen.
• Ylänen ehdotti mahdollisuutta saada Selectan välipalakoneeseen myös sämpylöitä. Asiaa 

tiedustellaan Selectalta.
• Aikataulu kissabileiden järjestämiseksi turhan tiukka. Asia jäi harkintaan.
• KIK-KY-sitsit onnistuivat hyvin. Kiitos järjestäjille!
• Kylterit pitävät poikkitieteelliset sitsit perjantaina 14.3. Ilmoittautuminen aukeaa 

maanantaina 3.3. klo 12.
• Tuoppianomusten deadline on 17.3.
• Kuuban yön ilmoittautuminen alkaa maaliskuun puolen välin kieppeillä. 
• Jokaiselle Kuuban yöhön osallistujalle kaavailtu metallista snapsilasia painatuksella ”CN 

93”.
• Jatkuvuustoimikunnan kanssa on keskusteltu uuden kunniajäsen valitsemisesta. Hallitus oli 

samaa mieltä jatkuvuustoimikunnan kanssa siitä, että tänä vuonna ei tulla valitsemaan uutta 
kunniajäsentä vaan valinta siirtyy ensi vuodelle. Hallitus alustaa syksyllä valintaa seuraavan 
vuoden hallitukselle.

• Remontti käynnistetään tulevana viikonloppuna kiltahuoneen seinien paneloinnin osalta. 
Baaritiskin toteutus siirretään huhtikuulle. Valojen hankintaa pidettiin tällä hetkellä 
baaritiskiä oleellisempana kehityskohteena. 

• Seuraava Kolehti tulee ulos ennen vuosijuhlaviikkoa.
• Uusia ideoita tuleviin lehtiin otetaan vastaan.
• Jäsenrekisterin tekemistä varten tulisi ensin tietää, mihin kaikkeen rekisteriä varsinaisesti 

käytetään. Joka vuosi tulee valita vastuuhenkilö hoitamaan jäsenrekisteriä.
• Phuksijäynien listat ovat phuksien ilmoitustaululla.
• Phukseille tehdään tietoisku phuksipisteistä, jotta epäselvyyksiltä vältyttäisiin.
• Teekkarimuseo valmistunee keväällä.
• Vuosijuhlaviikon torstaina 3.4. paku lainataan Lasselle klo10-12.
• Tilintarkastajilta tullut noottia: kaikissa laskuissa tulee olla kuitit.
• Hallituksen tulee olla päättänyt Otaniemen ulkopuolisten vuosijuhlien tukemisesta ennen 

kuin laskut niistä voidaan hyväksyä.
• Jäähallivuoroja tulossa lisää huhtikuussa.
• Huhtikuussa mahdollisuus järjestää myös pienimuotoinen jääkiekkoturnaus.
• Somppi lähettää liikunta-avustusanomuksen Espoon kaupungille perjantaihin 29.2. 

mennessä.
• Kilta tarvitsee uusia pelipaitoja, juomapulloja ja huoltolaukkuja.
• Fortumin kanssa keskusteltu alustavasti mahdollisuudesta käyttää heidän liikuntatilojaan 

jonkin muotoisen urheilutapahtuman yhtedessä.
• Wapusta-Wappuun-kalenterista puuttuu kantava idea.
• 14.-15.3. järjestetään phuksiexcu Lappeenrantaan. Mukaan mahtuu n. 40 nopeinta.Excun 

hinta on noin 25-30€/henkilö ilman killan tukea.
• Akerille järjestettäneen toinen phuksiexcu Turkuun.
• 9.3. on tiedekunnan hallitusten yhteiset grillibileet.



• Kiltakunnan kokous on tämän hallituksen kokouksen jälkeen.

7. OPINTOASIAT
• Kansituskone

• Keskinen esitteli kaksi vaihtoehtoista kansituskonetta, joista hän esitti hankittavaksi 
Witren valmistamaa konetta seuraavin hinnoin: laite 54€, kannet 0,335€/kpl, 23€ rahti 
(+ ALV 22% kaikkiin hintoihin). Keskinen ehdotti, että kansia tilataan yhteensä 400kpl, 
joista 300kpl 3mm:n paksuisia sekä 100kpl 6mm:n paksuisia. Laitteella on kolmen 
vuoden takuu.

• Päätös: Päätettiin tilata laite ja kansia Keskisen päätösehdotuksen mukaan Markku 
Kuuvan veto-oikeudella.

8. IE- JA OHJELMA-ASIAT
• KIK-SIK -turnajaisten tukeminen 

• SIK:lla on tapana tarjota tapahtumissaan ruokaa kiltalaisille. Kiltamme ei voi jäädä 
huonommaksi tässä asiassa turnaijaisten kohdalla.

• Päätös: Kilta tukee KIK-SIK-turnajaisten ruokatarjoilua 30€.
• Leffaillan popcornitarjoilu

• Maanantaina 3.3. järjestetään killan leffailta Kinopolissa, jossa toivotaan tarjottavan 
popcornia kiltalaisille.

• Päätös: Antti Oksmanille myönnetään 15€ leffaillan popcornitarjoiluun.

9. SISÄASIAT

10. TIEDOTUSASIAT

11. PHUKSIASIAT

12. PAKUASIAT

13. SUHDEASIAT
• Puunjalostuskillan vuosijuhliin lähtijät

• Päätös: Kejonen ja Pietarila lähtevät PJK:n vuosijuhliin 14.3.
• Maanmittarikillan vuosijuhliin lähtijät

• Päätös: Seppälä ja Tanskanen lähtevät maanmittareiden vuosijuhliin 14.3.
• Fyysikoiden vuosijuhliin lähtijät

• Päätös: Ylänen ja Karhu lähtevät fyysikkojen vuosijuhliin 15.3.

14. TALOUSASIAT
• Laskut

• Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 1 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 235,71€.
• Siulan vuosijuhlien illalliskortti:

• Päätös: Hallitus päätti tukea Siulan vuosijuhlaedustusta yhdellä illalliskortilla
• Kopedan vuosijuhlien illalliskortti: 

• Päätös: Hallitus päätti tukea Kopedan vuosijuhlaedustusta yhdellä illalliskortilla.



15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT

16. TEOLLISUUSASIAT

17. KUULUMISIA TIEDEKUNNASTA

18. KUULUMISIA TKY:STA

19. META
• Kuuban yön jälkeen lähdetään Heurekaan.
• Aamulla huomattua: vanhuus ei tule yksin.

20. SEURAAVA KOKOUS
• Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 5.3. klo 16-18.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo16.58.

Otaniemessä ___.___.2008

___________________________ ___________________________

Henri Lönn Leena Mäkinen

Puheenjohtaja Sihteeri


