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Hallituksen kokous 19/2009
Otaniemessä 28.9.2009

Läsnä
Puheenjohtaja Heikki Sjöman
Sihteeri Joona Seppälä
Talousministeri Ilkka Mäkinen
Sisäministeri Tytti Kuusikko
Phuksikapteeni Joonas Somppi
Phuksikapteeni Lauri Marja-aho
Isäntä Ville Väänänen
Viestintäministeri Jani Kalasniemi
Opintoministeri Mikko Raittila (Saapui kohdassa 8 ja poistui kohdassa 13)
Ulkoministeri Kalle-Heikki Koskinen(saapui kohdassa 4 ja poistui kohdassa 16)

Emeritus ATK-vastaava Veikko Immonen
Urheiluvastaava Ville Holopainen
Excumestari Henri Posa
Phuksikapteeni Maija Tanskanen
Opintosihteeri Senni Karhu
Opintosihteeri Matti Halme
Elämysjaosjohtaja Olli Leino

8 hallituksen jäsentä.

 Kokouksen avaus

• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.15.

 Estyneisyysilmoitukset

• Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Ruikka ja Ristimäki

 Laillisuus ja päätösvaltaisuus

• Kokous oli laillisesti koollekutsuttu ja päätösvaltainen.

 Työjärjestys

• Käytetään esityslistaa kokouksen työjärjestyksenä.

 Edellisen pöytäkirjan tarkastus

• Tarkastettiin kokouksen 18/2009 pöytäkirja.

 Edellisen tehtävälistan läpikäynti

• Käytiin läpi kokouksen 18/2009 tehtävälista.



 Ilmoitusasiat

• Phuksisitsit olivat mahtavat.

Konepajajaoksen perustamiskokous on tänään 28.9. klo 16.15 salissa K215
• Vedenkeitin on hankittu.

Kiltiksen pystypäätteet toimivat jälleen.

 Jaostoiminta

• Jaosesittelyiltaan hankitaan tarjoiluja kiltahuoneelle. Tapahtuma pidetään 8.10. K1:n 
luokissa klo 17.00-18.30.

• 7.10. excu Vermon raveihin. Kokoontuminen Vermossa klo 18.00. Kuljetukset ja 
pääsymaksu ovat omakustanteiset.

• Espoon Appro” on suunnitteilla.

 Sisäasiat

• Kiltahuoneen kellon patterit on vaihdettava, Somppi

• Karhu ja Ylänen käyvät juttelemassa Panu Nykäsen kanssa killan 100v-historiikista.
• Cuba Night 95 järkkääjiä pyydetään ensi kokoukseen kertomaan tilanteesta.
• Ristimäki vetää rekrytiimiä. Halukkaat ilmoittautuvat hänelle.
• Rekryvideo: perusidea kasassa, tavoite informatiivinen ja hauska. Tiimi kokoontuu tällä 

viikolla (40).
• Päätös: hankitaan Alesiksen ghettoblaster n. 300 eurolla. Ghettoblasterissa on pyöreät 

renkaat. Raittila hoitaa.

Tiedotusasiat

• Rekrysivujen toimenkuvaukset on päivitettävä ja lähetettävä kik-info-listalle otsikolla 
“Rekry + oma virka”.

• Ristimäki kirjoittaa seuraavan hallitusblogin.
• Käytiin läpi infomailiin tulevat asiat.
• Kiltakunnan kokoukset lisätään tapahtumakalenteriin.

Phuksiasiat

• Phuksit vetivät phuksisitseillä paremmin kuin ISOt.

• Kipparien päivystysaika perjantaisin klo 10-12 killan toimistossa.
• Kipparitapaamiset alkavat pian.
• ISO-vastaavan virka voisi olla jatkossa 1,5 vuotta.
• KV-ISO-vastaavan toiminimi muutetaan KV-vastaavaksi ensi vuonna.
• Tamminen on hoitanut tehtävänsä todella hyvin.
• Phuksitiimin tiimoilta kokoontuvat kapteenit, Oksman, Sjöman ja Väänänen.

Pakuasiat

• Paku on palannut toimintaan.

Suhdeasiat

• Athenen suuntaan on luotu suhteita.

 IE- ja ohjelma-asiat



• KIK-Bowl jatkuu kuukausittaisena tapahtumana pääsääntöisesti kuun toinen tiistai eli 
13.10., 10.11. ja 7.12. TKY:n opiskelijakortilla saa Sellon keilahallista alennuksia 
tiistaisin.

• Laugh Riot julisteet pitää kerätä pois. Seuraavat julisteet on haettavissa toimistolta pian. 
Samat paikat ja samat henkilöt.

• Isoveli-sitsien ilmo on vielä auki.
• ISO-vetoon on varattu sauna.

Opintoasiat

• Lauantaina opintosektori piti puuhapäivän, jossa järjesteltiin killan kurssikansioita ja IA-
wikiä. Kurssiprujuja ja laskareita voi toimittaa opintosektorille.

• Kurssien kuormittavuutta tutkitaan ilmoitusten perusteella.
• Haloped-paidat herättivät huomiota.
• Hallituslaiset opiskelevat kuin yhtenä henkilönä.

Talousasiat

• Ostetaan 3 kovalevyä kiltahuoneen koneisiin. Immonen hoitaa.

Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset laskut, yhteissummaltaan 678,33€.
• Keskusteltiin kahvitarjoilusta kiltahuoneella ja todettiin sen olevan hyvä juttu.

Kulttuuri- ja urheiluasiat

• Torstaina 1.10. alkaa Haukilahden lukiossa lentopallovuorot. 20.30-21.30

• Lauantaina 3.10. alkaa sählyvuoro . Athene on haastettu.
• Käytiin läpi KulLi-viikon ohjelma.
• Lätkävuorot jatkossa SIK:n kanssa.
• Holopainen hankkii killan urheilutoiminnalle salibandyveskan kamat ja jalkapalloveskan 

hanskat.
• Koffin ratikka todettiin liian kalliiksi.

Teollisuusasiat

• Koneen ja energian yöstä on tulossa jälleen spektaakkelimainen.

Kuulumisia tiedekunnasta

• Kuuva on nähty kiltahuoneella.

Kuulumisia ylioppilaskunnasta

• Henri Lönn on nähty sitseillä.

• AYYEPJ tykkäsi sitseistä.
• Killan nettisivuille tehdään “Kilta ylioppilaskunnassa” -sivu.

META

• Tempauksesta tavallista isompi viidakkorumpu soimaan.

Kokouksen jälkeen kannetaan pöydät pakuun.



Seuraava kokous

• Seuraava kokous doodlen mukaan.

Kokouksen päättäminen

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.59.

Otaniemessä ___.___.2009

___________________________ ___________________________

Heikki Sjöman Joona Seppälä

Puheenjohtaja Sihteeri


