
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA RY

HALLITUKSEN KOKOUS 22/2008
Otaniemessä 15.10.2008

Läsnä

Puheenjohtaja Henri Lönn
Sihteeri Leena Mäkinen
Talousministeri Joona Seppälä (poistui kohdassa 10)
Teollisuusministeri Ville Ristimäki
Sisäministeri Riikka Matala
Phuksikapteeni Senni Karhu
Phuksikapteeni Maija Tanskanen
Isäntä Eija Meriläinen
Viestintäministeri Pirita Orkola
Opintoministeri Markus Ylänen
Ulkoministeri Jukka Viljanen (saapui kohdassa 7)

WWW-kehitysvastaava Veikko Immonen
ATK-vastaava Heikki Sjöman
Valokuvaaja Markus Myllymäki
Graafikko Karri Esala
Päätoimittaja Eetu Kejonen (saapui kohdassa 10)
Elämysjaosvastaava Tytti Kuusikko

11 hallituksen jäsentä.

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.23.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
• Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Mikko Mattila ja Mikko Mäkelä.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
• Käytetään esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä. Talousasiat siirretään sisäasioiden 

jälkeen.

5. EDELLISEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS
• Hallitus hyväksyi kokouksen 21/08 pöytäkirjan.

6. ILMOITUSASIAT
• Torstaina 16.10. viedään kiltikseltä mappeja arkistoon. 



• Tänään 15.10. on Polytekniikkojen kuoron avoimet harjoitukset klo 18.
• Somppi korvaa puuttuvan phuksitytön VK:n rapujuhlilla. Hän pukeutuu juhliin 

asiaankuuluvalla tavalla.
• TKY:n opintoneuvosto kokoontui tiistaina 14.10.

7. TEOLLISUUSASIAT
• Ristimäki kiitti yritysillan järjestelyihin osallistuneita.
• Ristimäki heitti ilmoille ajatuksen, että yritysilloista tehtäisiin jatkossa voittoa killalle.
• Syksyn 3/4-pitkä excursio lähestyy.
• Kevään teollisuusviikko pidetään 10.-12.2.
• Killan nettisivuilla aiemmin toiminut KikRekry on todettu hieman ongelmalliseksi, koska 

yritykset laittavat sivuilta ainoastaan linkin omille kotisivuilleen. Konseptin tulevaisuutta 
tullaan miettimään.

8. SISÄASIAT
• Hallituksen kehityskeskusteluilta on torstaina 16.10. Ensin keskustellaan palautekyselystä 

konelafkalla ja myöhemmin istutaan iltaa OK20 pienellä puolella.
• Mielenkiintonsa hallituskähmyryhmän jäseniksi ilmoittivat Mattila, Lönn, Orkola, 

Meriläinen ja Myllymäki. 
• Immonen tekee pulauttimen nettisivuille ensi viikolla, ja Orkola laittaa tiedotusmailiin 

pienen infopläjäyksen aiheesta.
• Jokainen hallituksen jäsen ja toimihenkilö tekee tehtävästään pienen kuvauksen killan 

kotisivulle hallituskähmyjä varten. Näin kiltalaiset saavat tietoa siitä, mitä eri toimijoiden 
tehtäviin käytännössä kuuluu.

• TKY:n kevään tilakähmyt ovat 27.11. Hallituskähmyjen toivotaan tapahtuvan ennen sitä. 
Etenkin tulevalla isännällä tulee olla hieman aikaa suunnitella kevään tulevia tapahtumia 
ennen tilakähmyjä. Myös muiden sektoreiden odotetaan ilmoittavan kevään tulevet 
tapahtumat tilakähmyihin mennessä.

• Käytiin keskustelua tulevan IE:n koosta. Päätös on kuitenkin loppujen lopuksi uuden 
hallituksenmuodostajan käsissä.

• TKY:n, LVK:n ja AS:n vuosijuhlakutsut ovat saapuneet.

• Kahvimaitoa kiltahuoneelle:
• Hallitus on saanut palautetta, että kiltahuoneelle toivotaan kahvimaitoa.
• Päätös: Pidetään kahden viikon mittainen kokeilukierros, jonka aikana kiltahuoneelle 

hankitaan maitoa 1 litra/ päivä. Maitovastaaviksi nimitettiin Tanskanen ja Sjöman. 
• Hämäläisen osakunnan vuosijuhlaedustus:

• Päätös: Ristimäki ja Lönn lähtevät edustamaan Hämäläisen osakunnan vuosijuhliin 
15.11. 

9. TALOUSASIAT
• Sompin sponsorointi sotilaspenkkipunnerruksen SM-kisoissa. 

• Kokouksessa keskusteltiin Sompin sponsoroimisesta.
• Päätös: Merkkitään tiedoksi hallituksen toimineen tyhmästi sponsoroidessaan Somppia. 

• Baltech-projektin matkakulut
• Päätös: Hallitus päätti, että kilta maksaa puolet Viroon lähtijöiden laivamatkakuluista.

• Laskut: 
• Päätös: Hallitus hyväksyi liitteen 1 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 992,98€.



10. TIEDOTUSASIAT
• Orkola tehnyt luonnoksen killan ja tiedekunnan välisestä infonätön sopimuksesta ja esittää 

sitä hyväksyttäväksi sellaisenaan osapuolten välille.
• Seuraavan Kolehden dead line on 26.10.
• Uudet kotisivut valmistuvat hyvää vauhtia.

11. PHUKSIASIAT
• Sähköinen äänestys tulevasta phuksimerkistä on käynnissä.
• Tänään keskiviikkona 15.10. on kippareiden ja tammikuussa armeijaan lähtevien phuksien 

välinen tapaaminen.
• Tammikuussa armeijaan lähtevillä phukseilla on mahdollisuus käydä Polyteekkarimuseossa 

TKY:n vuosijuhlaviikolla.
• Kippareiden ja phuksien väliset keskustelut ovat osoittaneet, että phukseilla on hyvä, terve 

asenne opiskeluun.

12. PAKUASIAT
• Paku kävi huollossa, mutta siitä ei korjattu kaikkia kohtia. Asiaa selvitellään.

13. SUHDEASIAT
• Viroon lähtijät ovat edelleen hieman auki.
• Lönn ehdotti SIKH-KIKH -etkoja ennen tulevan perjantain KIK-SIK -sitsejä.

14. IE- JA OHJELMA-ASIAT

15. OPINTOASIAT
• Avointen ovien ständille osallistuneille yritetään saada 10€:n tuntikorvaus.
• Statiikan tärppäily on ensi viikon loppupuolella.
• IA-koulutuksen johtoryhmään ollaan jatkossa saamassa jokaisen killan opintovastaavat 

varsinaisiksi jäseniksi ja kiltojen puheenjohtajat heidän henkilökohtaisiksi varajäsenikseen.
• Tiedekunnan phuksikyselyn arvonnan palkinnot, kiltojen haalarimerkkipaketit ovat Yläsen 

lötterössä. Voittajat tulevat noutamaan ne kopista.

16. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT

17. KUULUMISIA TIEDEKUNNASTA

18. KUULUMISIA TKY:STA

19. META
• Killalla on nykyään 4 kpl pyyhkeitä saunailtoja varten.

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

21. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.10.

Otaniemessä ___.___.2008



___________________________ ___________________________

Henri Lönn Leena Mäkinen

Puheenjohtaja Sihteeri


