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PÖYTÄKIRJA 

Koneinsinöörikilta ry 

Hallituksen kokous 26/2013 

Aika: to 16.10.2013 klo 16:00 

Paikka: K101, rakennus K1, Otaniemi, Espoo 

 

Läsnäolijat 

Jaakko Rauhala  Puheenjohtaja 
Mikko Virta   Varapuheenjohtaja 
Kaisa Aitola   Sihteeri 
Annele  Ronkainen  Talousministeri (poistui kohdassa 14) 
Niko Ervasti   Viestintäministeri (poistui kohdassa 14) 
Rami El Geneidy  Isäntä (poistui kohdassa 9) 
Tommi Lintilä   Opintoministeri 
Antti Räty   ISOvastaava/Lukkari 
 
Läsnä 8 hallituksen jäsentä. 
 
Raine Viitala   Pakuvastaava 
Heikki Hynynen  Kiltisvastaava 
Olli Kokko   ATK-vastaava (poistui kohdassa 9) 
Samuli Rytömaa  WWW-vastaava 
Atte Korhonen   Konepajajaosvastaava (poistui kohdassa 9) 
Olli Rinnevalli   Excumestari 
Ali Rabiei   Teollisuussihteeri 
Aleksi Niskanen  Juomanlaskija 
Eerika Janhunen  Juomanlaskija 
Heikki Laaki   Juomanlaskija (poistui kohdassa 9) 
Anni Rahiala   Emäntä 
Juho Luoranen   Opintosihteeri (poistui kohdassa 9) 
Mikko Unkuri   Opintosihteeri 
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1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02. 

2. Estyneisyysilmoitukset 

Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Niko Ervasti, Nicolas Saulny, Emil Ala-Pietilä, Antti Surma-aho, 
Santeri Ihalainen, Jenny Lehtomäki, Roman Mouginot, Riku Salmivaara, Fredrik Vaahtokari, Sanni 
Hyvämäki, Vesa Lehto ja Juho Jyrkiäinen. 

3. Laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen kohtaan 14 asti. 

4. Työjärjestys 

Vahvistettiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Edellisen pöytäkirjan tarkastus 

A. Tarkastettiin kokouksen 25/2013 pöytäkirja. 

B. Tämä pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa 27/2013. 

6. Kuulumiskierros 

A. Tutalaiset ovat konsultoineet meitä koskien mutterin piirtämistä. 

B. V-käyrät ovat korkealla. 

C. Eilen oli hauskaa Teekkariyössä. 

7. Tehtävälistan läpikäynti 

Käytiin läpi kokouksen 26/2013 tehtävälista. Lisättiin tehtävälistalle HYY:n ja AYY:n sitsipöydät sekä 
Kuubis 99. 

8. Ilmoitusasiat 

A. Kiltahuoneen siivousvuoro ensi viikolla on Nicolas Saulnyllä ja Niko Ervastilla. 

B. Killan ja korkeakoulun välinen yhteistyösopimus on allekirjoitettu. Kilta saa tänä vuonna 
korkeakoululta avustusta 2500€ ja ensi vuonna 5000€. 

C. Bordelliliput myytiin eilen loppuun. 

D. Isäntä ja juomanlaskija menevät kohta sitseille. 

9. Sisäasiat 

A. Keskusteltiin kokeilussa olleesta kokouskäytännöstä, jossa toimarit ovat olleet läsnä vain joka 
toisessa kokouksessa. Toimareista osan mielestä on vaikea muistaa, kumpaan kokoukseen olisi 
tultava. Joidenkin mielestä yhteenkuuluvuuden tunne on kärsinyt, mutta suurin osa oli sitä mieltä, 
että läsnäolo joka toisessa kokouksessa on ollut riittävä eikä ole eristänyt toimareita muusta 
hallituksesta. Keskustelun pohjalta käytäntöä päätettiin jatkaa. 

B. Hallituksen viimeinen kokous on KIKkujouluja seuraavana päivänä eli sunnuntaina 15.12. Kokous on 
vapaamuotoinen ja luvassa on tarjoiluja sekä sakkokaljojen nauttimista. 

C. Hallitus- ja toimihenkilöhaku aukeaa maanantaina. Keskusteltiin siitä, laitetaanko tehtäväkohtaiset 
hakijamäärät näkyviin nettisivuille edellisvuoden tapaan. Suuntaa-antavan käsiäänestyksen 
perusteella päätettiin pitää hakijamäärät näkyvissä nettisivuilla. 

D. Kiltakunnan täydennyshaku aukeaa ma 28.10. Hakulomakkeen saa K1-talon vahtimestarin kopista, 
jonne myös täytetyt lomakkeet palautetaan pe 1.11.  klo 18 mennessä. 

E. Hallitus pitää killan jäsenille avoimen kokouksen ke 30.10. klo 8:15. 
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F. Tänä vuonna ei julkaista uutta rekryvideota. Aitola lupasi hoitaa rekryjulisteet.  

10. Jaosasiat 

A. Korhonen esitti, että telatallille voisi keksiä lisäkäyttöä telatraktorin säilytyksen lisäksi. Tämä on 
mahdollista, mutta on pidettävä mielessä, että tila on jatkuvan purku-uhan alla. Tästä syystä ei 
myöskään kannata tehdä telatallilla uusia investointeja. Telatalli on AYY:n omistama, joten siellä on 
myös muutamia ylioppilaskunnalle kuuluvia esineitä, jotka tulisi pitää tallessa.  

B. Takapiha on siivottu ja muun muassa sukellusvene on pilkottu. 

11. Talousasiat 

A. Lisättiin hyväksyttäviin laskuihin Cuba Night 99:n juhlatilan varausmaksu 515€. 

B. Hyväksyttiin laskuja 2580,99 eurolla.  

C. Syyskuun loppuun asti on tehty budjettitoteuma, joka löytyy rahiksen kansiosta toimiston koneilta. 

D. Talousministeri antoi hallitukselle palautetta huonosti hoidetuista raha-asioista, jotka ovat tuottaneet 
hänelle paljon lisätyötä. Ronkainen kehotti kaikkia ottamaan yhteyttä, jos on pienintäkään 
epäselvyyttä koskien raha-asioita. Tiivistettynä: Älkää tehkö mitään kysymättä! 

12. Opinto- ja edunvalvonta-asiat 

A. Eräs meritekniikan opiskelija on ilmaissut huolensa siitä, että eräällä meritekniikan kurssilla 
välikokeista on ilmoitettu vain viikkoa ennen tenttitapahtumaa. Lintilä on lähettänyt kurssin 
henkilökunnalle otteen Aalto-yliopiston yleisistä opetusta ja opiskelua koskevista säännöistä. 
Vastausta odotellaan. 

B. Koe kampus! -abitapahtuma on to 31.10. klo 10-15, jonne kaivattaisiin noin 8-10 innokasta kiltalaista 
korkeakoulun ständille abien kanssa juttelemaan sekä ohjaamaan labrakierroksia. Vapaaehtoisille 
on tarjolla leffalippuja ja korkeakoulun paitoja.  

C. Viitala huomautti, että fysiikan labrojen kurssit ovat täynnä viidenteen periodiin asti, eikä niitä 
luultavasti järjestetä enää ensi vuonna. Opintoministeri kehoitti ottamaan yhteyttä kurssin 
henkilökuntaan. 

D. Kandien kansitusohje on uudistettu ja laitettu kandikurssien Noppa-sivuille. Kansien hintoja on 
alennettu: 4 kantta maksaa 3€. 

13. Tiedotusasiat 

14. Teollisuusasiat 

A. Kiltakunta päivitti eilisessä kokouksessaan excusääntöä. Suurin tehty muutos on maisterivaiheessa 
opiskelunsa Aalto-yliopistossa aloittavien katsominen jatkossa aloitushetkellä 4. vuosikurssin 
opiskelijoiksi.  

B. Maanantaina 21.10 on Konecranesin yritysilta. 

C. Kotimaan pitkä excu lähtee kohti Iisalmea 18.-20.11. 

15. Fuksiasiat 

A. Eilen oli Teekkariyö, joka sujui hyvin. Busseista tuli tapahtumalle hieman lisälaskua, sillä tahon, 
jonka ne piti maksaa, ei niitä halunnutkaan maksaa. Tapahtumasta saatiin yleisesti hyvää palautetta, 
vaikka pieniä mutkia olikin matkassa. Erityisesti emännät ja juomanlaskijat kehuivat tapahtumaa, 
sillä he saattoivat kerrankin hengailla fuksien kanssa, sillä heidän ei tarvinnut olla tiskin takana. 

B. Kourallinen fukseja löysi kiltarekryluennolle. 

16. KV-asiat 

A. Yksi KV-opiskelija oli eilen mukana Teekkariyössä! 
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17. Pakuasiat 

A. Pakun talvirenkaat vaihdetaan luultavasti jo tällä viikolla, jotta paku on varmasti käytettävissä 
Bordellissa. Launtaina saattaa tulla jo räntää! 

B. Konkurssiin mennyt Automaa ei ole vieläkään vastannut koskien pakun kadonnutta vararengasta. 

18. Suhdetoiminta-asiat 

A. Suhteita Pohjoismaiden konekiltojen välillä on lämmitelty. Ensi vuonna olisi tarkoitus järjestää 
yhteinen seminaari Ruotsin, Tanskan, Norjan ja Viron kanssa. Viitala, Niskanen ja Janhunen olivat 
alustavasti kiinnostuneita lähtemään hoitamaan asiaa. 

19. IE- ja tapahtuma-asiat 

A. Bordelli on kohta! 

B. Novemberfest on ke 13.11. 

C. Kuubis 99:n järjestelyt etenevät. Tilaksi on valittu Salmi-Sali. Jatkoille etsitään järjestäjää. Phuksitiimi 
on mainittu ja suunnitelmissa on aloittaa heidän kanssaan neuvottelut yhteistyöstä. Myös pääjuhlaan 
tarvitaan 10-15 henkilöä töihin.  

D. Kuubis 100 -työryhmä on käynyt tapaamassa ABB:tä. He eivät lähde sponsoroimaan juhlia niin isolla 
summalla kuin toivottiin, mutta haluavat kuitenkin olla mukaan. Huomenna työryhmä menee 
tapaamaan KONEtta. 

E. VegasAppro on ti 12.11. Fuksitiimi on erittäin innostunut ja suunnitelmat ovat suuret. 

20. Kuulumisia yliopistosta ja korkeakoulusta 

21. Kuulumisia ITY:stä 

A. Tämä kohta tullaan poistamaan pöytäkirjasta. 

B. ITY aikoo jatkaa toimintaansa, mutta esimerkiksi valtuusto on koettu turhaksi. ITY on kuitenkin koettu 
hyväksi kiltojen väliseksi keskustelupaikaksi. 

22. Kuulumisia ylioppilaskunnasta 

23. Muut esille tulevat asiat 

A. Telatraktorimerkkejä pitäisi tilata lisää! Uuteen merkkiin tulisi kuitenkin päivittää telatraktorin väri 
pinkiksi. 

24. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään ke 30.10.2013 klo 8.15 huoneessa K101. Tämä kokous on kaikille killan 
jäsenille avoin. 

25. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.48. 
 
 

Liitteet 
Liite 1: Esityslista 
Liite 2: Hyväksytyt laskut  

 
 

 
 
 
 
 



 

5 / 5 

Espoossa          .       .2013 
 
 
 

 
 

         
 
Jaakko Rauhala   Kaisa Aitola 
Puheenjohtaja    Sihteeri 
 
 
Hallitus on tarkastanut ja hyväksynyt tämän pöytäkirjan kokouksessaan        / 2013. 
 
 


