
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
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HALLITUKSEN KOKOUS 21/2008
Otaniemessä 10.10.2008

Läsnä

Puheenjohtaja Henri Lönn
Sihteeri Leena Mäkinen
Talousministeri Joona Seppälä
Teollisuusministeri Ville Ristimäki
Phuksikapteeni Senni Karhu
Phukskapteeni Maija Tanskanen
Isäntä Eija Meriläinen
Viestintäministeri Pirita Orkola
Opintoministeri Markus Ylänen
Ulkoministeri Jukka Viljanen

WWW-kehitysvastaava Veikko Immonen
ATK-vastaava Heikki Sjöman
Urheiluvastaava Joonas Somppi (saapui kohdassa 5)
Kulttuurivastaava Antti Oksman
Excumestari Mikko Mäkelä (poistui kohdassa 8)
Opintosihteeri Karri Keskinen
Tiedekuntavastaava Tytti Kuusikko (saapui kohdassa 10)

10 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.22.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
• Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Riikka Matala ja Mikko Mattila.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
• Todettiin kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. TYÖJÄRJESTYS
• Käytetään esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. Siirretään teollisuusasiat ilmoitusasioiden 

jälkeen.

5. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
• Hallitus hyväksyi kokouksen 20/08 pöytäkirjan.

6. ILMOITUSASIAT
• Sompin mielestä kokousaika on liian aikainen.
• Somppi ja Kuusikko pitävät TimanttiDISKOn sunnuntaina 19.10.



• Hallituksen kehityskeskusteluilta on torstaina 16.10.
• Hienoa saada Mäkelä taas paikalle.
• Somppi oli toinen sotilaspenkkipunnerruksen SM-kisoissa, joissa hän edusti ansiokkaasti 

kiltaamme. Lahjattomat treenaa.

7. TEOLLISUUSASIAT
• Maanantain 13.10. yritysiltaan IE:tä ja Ristimäkeä avustamaan menevät Lönn ja Mäkinen.
• Kaksi phuksiexcua on työn alla. Ensimmäinen pidetään 30.10. jolloin kohteena ovat 

Vuosaaren kombivoimalaitos sekä Finnair tai ABB. Toinen excu suuntaa kohti ABB:tä ja 
ajoittuu 14.11. Vuosaaren exculle yritetään järjestää bussikuljetus.

• Ensimmäisestä phuksiexcusta tiedotetaan parin viikon päästä tiedotusmailissa.
• Pitkän excun ilmoittautuminen alkaa maanantaina 13.10. klo 12.

• Syksyn pitkän excun budjetti:
• Päätös:  Hallitus hyväksyi syksyn pitkän excursion budjetin -150€.

8. SISÄASIAT
• Paperikauppaa on jouduttu käymään killan varantojen ehdyttyä. Nyt paperia hankittiin 10 

riisiä rahalla, jatkossa sitä yritetään saada muilla keinoilla.
• Urheilujaos hakee TTER:ltä rahaa uusiin pelipaitoihin.
• Jatkuvuustoimikunta muistuttaa, että hallituksen tulee dokumentoida asioita jälkipolville. 

9. TIEDOTUSASIAT
• KIK-SIK –sitsi-ilmoittautumisessa tapahtui tiedotuskatkos.
• Netin tapahtumakalenteriin päivitetään pikaisesti kellonajat sekä pitkän excun ajankohta.
• Nettitiedotus on tällä hetkellä hieman kuralla. Asiaan palataan tulevassa 

kehityskeskusteluillassa.
• Seuraavaan tiedotusmailiin laitetaan tiedote siitä, että kiltahuoneelta saa ilmaista kahvia. 

10. PHUKSIASIAT
• Phuksimerkistä on tullut hyvin ehdotuksia ja niiden taso on kova. Äänestys järjestetään 

sähköisessä muodossa. Vain phuksit saavat äänestää. 
• Phuksipistevihossa on tarkemmin määrittelemätön tapahtuma, Kanaaliarvoitus. Tämä voisi 

olla esimerkiksi risteily, joka järjestettäisiin yhdessä elämysjaoksen tai tiedekunnan muiden 
kiltojen kanssa. Suunnittelu jatkuu.

11. PAKUASIAT
• Polttaviin aiheisiin ei saatu lisätietoa, koska pakuvastaava ei ollut ilmaantunut paikalle.

12. SUHDEASIAT
• Olemme saaneet palautetta: Tilataideteos kiltiksen takapihalta toimitettava pois. 
• Viljanen alkaa etsiä innokkaita Viroon lähtijöitä.

13. IE- JA OHJELMA-ASIAT
• Bordelli lähestyy ja muutenkin IE:llä riittää ohjelmaa.
• IE:n kertakäyttöastioita saa lainata ainoastaan Meriläisen luvalla.
• Bordellilippuja saa vain ja ainoastaan jonottamalla.

14. OPINTOASIAT
• TKK:n avoimet ovet onnistuivat hyvin. Kiitokset kaikille mukanaolleille. 



• Harkkasaunakonseptia tullaan parantamaan. Uudeksi nimeksi lanseerataan kesätyösauna. 
Kesätyösauna pidetään 10.11. Hallituksen jäseniä tarvitaan paikalle kertomaan omista 
kesätöistään.

• Konelaiset eivät usko valmistuvansa viidessä vuodessa. Enellä tilanne on päinvastainen.
• IA-phuksikyselyn vastausprosentti oli korkea. Konephukseista kyselyyn vastasi noin 160 ja 

enephukseista 30.
• Statiikan kurssista pidetään tärppäily tänä sysksynä.
• IA-halopedrekrysauna pidetään 4.11. Ossin Linnassa. Siellä palkitaan nykyset halopedit ja 

yritetään rekrytä uusia innokkaita halopedejä. Tilaisuus on  järjestettävä niin aikaisin, ettei se 
mene päällekäin TKY:n baaribileiden kanssa, jotka ovat illalla.

•  IA-halopedrekrysaunan budjetti:
• Päätös: Hallitus myönsi Yläselle 100€ saunaillan järjestelyihin. Kaikki tiedekunnan 

killat osallistuvat siihen samalla summalla.

15. TALOUSASIAT
• Laskut:

• Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 1 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 866,44€.

16. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
• KulLin vietto kovassa vauhdissa.
• Maanantain leffailta oli menestys, teatteri hienoinen pettymys.
• Tiistain pipolätkä oli niin suosittua, että Somppi järjesti killalle lisää lätkävuoroja. Jatkossa 

niitä on joka tiistai.

17. KUULUMISIA TIEDEKUNNASTA

18. KUULUMISIA TKY:STA
• Espoon kaupunki on kaavoittanut Aalto yliopiston Espooseen TKY:n esityksen mukaan.

19. META
• Tampereen energiamessut ovat tenttiviikolla.
• Oulun konekillan vuosijuhliin ei ole lähtijöitä.
• Hallitusrekryvideon kuvaukset jatkuvat.

20. SEURAAVA KOKOUS
• Seuraava kokous pidetään ensi keskiviikkona klo 8.

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.43.

Otaniemessä ___.___.2008

___________________________ ___________________________

Henri Lönn Leena Mäkinen

Puheenjohtaja Sihteeri


