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ENERGIATEKNIIKAN KILTA PÖYTÄKIRJA 3/2020

ARMATUURI ry 24.01.2020

Ylioppilastalo

Laserkatu 10

53850 Lappeenranta

HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: Perjantai 24.01.2020 klo 10.00

Paikka: Armatuurin kiltahuone (1202), Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Skinnarilankatu 34, 53850 Lappeenranta

Läsnä: Senni Auvinen (puheenjohtaja)

Veera Rantavaara (sihteeri)

Kirsi Nieminen (poistui kohdassa 22)

Tuomo Mutru

Hanna Karjalainen

Artturi Lindström

Vili Seppälä

Aleksi Lehtomäki

Riikka Rautio (saapui kohdassa 6)

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.03.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Päätös: Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Hallituksesta oli paikalla 8/9.

3. Esityslistan hyväksyminen

Esitettiin: Esityslistaan lisätään kohdat 16 (Pyyntö Armatuurin rahalliseen avustukseen

Jukolan viestiin), 17 (Uusi jäsen konejoryyn), 18(Monivuotisen sponsorisopimukset),19

(5-vuotis budjetti) ja 20 (Sumitomon laskutus).
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Päätös: Päätettiin hyväksyä esityslista muutoksineen.

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen

Päätös: Edellisen kokouksen pöytäkirja on tarkastettu puheenjohtajan ja sihteerin toimesta ja

se päätettiin hyväksyä.

5. Ilmoitusasiat

- Meillä on hato-approt tänään.

- Tänään päättyy ydäripäivien ilmoittautuminen.

- Osastokahvit 10.2.2020

- Duuniday 28.1.2020

6. Kiltakummin kuulumiset

- Tiedoksi: Kiltakummi on Iita Hinkkanen. Jäärieha on 1.3, SaLUT on muuttunut

MOVEOksi. LTKY panostaa viestintään ja saa olla yhteydessä. Hyvinvointiviikko on

maaliskuussa viikolla 11. Iitan kautta saa olla yhteydessä LTKY:n asioissa. LOAS:n

haalarimerkkipaikka on kiltakohtainen.

7. Posti

- Tiedoksi: Tekniikka ja talous. Ei muuta

8. Laskut.

- Pleikkari ohjaimet, kahvit ja maito

- Rantasaunan lasku pikkujouluista.

- Liitteenä talousote

9. LTKY:n ja kiltojen yhteistyösopimus

- LTKY:n ja kiltojen puheenjohtajat allekirjoittavat seuraavassa heimoneuvoston

kokouksessa.

- Koskee bilekiertoa ja yhdenvertaisuutta.

- Puheenjohtajalle annetaan lupa allekirjoittaa sopimus killan puolesta.

- Sopimus jaetaan hallituksen jäsenien nähtäväksi.

Päätös: Päätettiin antaa sääntöjen mukaisesti puheenjohtajalle lupa allekirjoittaa sopimus killan

puolesta ja jakaa sopimus hallitusten jäsenten nähtäväksi.

10. Kevätkokous
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- Tiedoksi: Kevätkokouksessa järjestetään fuksivastaava vaalit ja keskustellaan

mahdollisista sääntömuutoksista

- Alustavasi 12.3. klo17.00

11. Rahastonhoitajan omat valtuudet

- LTKY meets Skinnarila päivässä tuli ilmi, että hallituksen ensimmäisessä kokouksessa

pitäisi sopia rahastonhoitajan oikeudesta maksaa tietyn suuruiset laskut itsenäisesti.

- Talousohjesääntöä tarkastellen todetaan, että rahastonhoitaja Hanna Karjalainen saa

maksaa maksimissaan 2000€ suuruisia laskuja itsenäisesti ilman luvan kysymistä

hallitukselta. Laskut käydään läpi hallituksen kokouksessa, mutta hallituksen ei tarvitse

hyväksyä etukäteen näitä alle 2000€ laskuja.

Päätös: Päätettiin myöntää killan sääntöjen mukaisesti rahastonhoitajalle Hanna Karjalaiselle oikeus

maksaa maksimissaan kahdentuhannen euron (2000€) arvoisia killan laskuja itsenäisesti.

12. Jäärieha

- Tiedoksi: Vasta yksi fuksi on ilmoittautunut pitämään jäärieha rastia.

- Vähän hankala tilanne, koska vujusillis on päällekäin jääriehan kanssa.

- Etsitään toista fuksia vielä järjestämään.

- Vili ottaa vastuun rastintoiminnasta ja vapaaehtoisten infosta.

- 1.3.2020

Päätös: Päätettiin, että Vili ottaa vastuun rastintoiminnasta ja vapaaehtoisten infosta.

13. Ydäripäivä

- Tiedoksi: Järjestelyistä puuttuu toinen tousti, ruuat ja juomat pitää tilata.

- Tällä hetkellä ostettu 61 lippua ja 12 henkilöä tulee puhujien puolesta.

- Jatkot on Rakuunassa, tila on yksityiskäytössä meille.

14. Vuosijuhlat

- Tiedoksi: Aalefilla on käyty neuvottelemassa ruuista ja juomista, budjetista puhutaan

ensi kokouksessa.

- Armatuurilaisille alustavasti noin 30€.

- Kilta tarjoaa vujut kuvaajalle (Juha Jäkärä).

- Naamiot on työn alla.

- Fukseja tarvitaan tarjoilemaan noin 5-6 henkilöä.
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- Kokkarin työntekijät ja ruuan tekijät on tiedossa.

- Kellariin pitää ostaa koristeita ja pöytäliinat vuosijuhlaan.

- Silliksen järjestää krk:n EI.

- Koristellaan paikat 28.2, koko hallitus mukana.

- DC vujuilla iltapuku, jatkoille on mahdollisuus vaihtaa puku, dc jatkoilla: coctail.

- Jatkoille olisi tarkoitus saada 3 fuksia töihin.

- Kutsuvieraista käytiin keskustelua ja otettiin huomioon viime vuonna saadut vujukutsut.

- Kutsuvieraat: päätettiin kutsua YKI, IK, TUTTI, Oulun ympäristörakentajakilta, Oulun

SIK, Aallon SIK, Tampereelta S-kilta, LUT:n killat ja amk:n ainejärjestöt, TEK, Powi,

LTKY, KOE, osasto (juhlapuhuja osastolta), armatuurin alumni ry.

- Voisimme pyytää vujulahjat lahjoituksena. Lahjoituskohde päätetään tarkemmin

(norpat).

- Vujumajoitukset järjestyy pk5:lle tai teknolle. Tästäkin keskustellaan myöhemmässä

kokouksessa. Kutsuvieraiden kutsuun ilmoitetaan majoituksesta.

- Keskustelu jatkuu tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

15. Kevätrankka ja Entepäivät

- Tiedoksi: Entepäivät on Otaniemessä.

- Lisää infoa vasta myöhemmin.

- Alustavasti 50-60 henkeä.

- Yksi bussi.

- Kideappin kautta ilmoittautuminen.

- Keskustelua pitäisikö fuksien kursiopaikkoja rajoittaa.

- Päädyttiin tulokseen, että nopeat syövät hitaat, ei kiintiöpaikkoja.

- Rankan pituudesta keskustelua. Pidetäänkö kolmen yön vai kahden yön rankka.

- Yrityksistä ei vielä tietoa.

- Entepäivät on 19-20.3

- Keskusteltiin Tallinasta mahdollisena kaupunkina, mutta kustannukset ovat korkeammat

siinä.

- Mahdollisia kaupunkeja: Tampere, Joensuu, Espoo, Varkaus.

- Pyritään päättämään seuraavassa kokouksessa rankan yksityiskohdat.

16. Pyyntö Armatuurin rahalliseen avustukseen Jukolan viestiin
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- Tiedoksi: Ville Kuusela pyysi Armatuurilta rahallista avustusta Jukolan viesti –

joukkueelle (liite 1 Ville Kuuselan sähköposti). Kuusela pyysi seitsemän hengen

joukkueelle 140€ (20€/opiskelija) avustusta osallistumismaksuun.

- Tällä hetkellä killan talousohjesäännöissä kohdassa 5 on linjattu henkilöille annetuista

avustuksista. ”Kilta kustantaa yleensä varsinaiseen toimintaansa ja edustustehtäviin

liittyvät menot jäsenilleen, tapahtumiin ja edustuksiin varatun budjetin puitteissa.”

Viralliset edustusmatkat ovat vuosijuhlat ja SYK:it. Talousohjesäännöissä ei ole

mainintaa tällaisestä avustuksesta, mitä Kuusela pyytää.

- Jukolan viestin osallistuminen ja joukkueen etsiminen ei ole ollut kaikkien yleisessä

tiedossa, joten välttämättä kaikki halukkaat eivät ole saaneet mahdollisuutta osallistua

joukkueeseen.

- Jos kilta suostuu avustamaan tätä joukkuetta, asiasta voisi tulla valitusta ja ilkeää

puhetta, koska rahoittaisimme jotain, mistä ei ole infottu koko killalle.

- Hallitus miettii kuinka tällaisissa tilanteissa jatkossa toimitaan.

- sc Lötköiltä on haettu myös tukea kuulemma.

- Jukolaan osallistuja ei ole kuulemma vielä päätetty, joten on siis mahdollista vielä

toteuttaa julkinen ilmoittautuminen.

- Tuen ehdoksi voisi laittaa avoin ilmoittautuminen, ei saa jäädä voitolle tuista, pitäisi

edustaa Armatuuria joukkueena.

- Vili ottaa yhteyttä Ville Kuuselaan ja pyytää häntä osallistumaan seuraavaan hallituksen

kokoukseen kertomaan suunnitelmista. Asiasta keskustellaan lisää seuraavassa

kokouksessa.

Päätös: Päätettiin, että Vili ottaa yhteyttä Ville Kuuselaan ja pyytää häntä osallistumaan seuraavaan

hallituksen kokoukseen tarkentamaan pyyntöä ja vastaamaan mahdollisiin kysymyksiin. Asiasta

keskustellaan lisää seuraavassa kokouksessa.

17. Uusi jäsen KoNeJoRyyn

- Aikaisempi KoNeJoRyn jäsen Kirsi Nieminen osallistuu jatkossa opintoneuvojana.

Killan uudeksi edustajaksi esitti kiinnostusta Sini Heikkilä.

- Järjestäytymiskokouksessa on keskusteltu asiasta ja vapaaehtoisia kyselty siellä.

KoNeJoRyn ensimmäinen kokous maanantaina 27.1.

- Jos ilmaantuu muita halukkaita osallistua, heille annetaan mahdollisuus.

- Ehdotus, että Sini Heikkilä valitaan. Hänet hyväskyttiin yksimielisesti.

Päätös: Päätettiin valita Sini Heikkilä yksimielisesti KoNeJoRy:yn Armatuurin edustajaksi.
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18. Monivuotisen sponsorisopimukset

- Suoraan voisi tehdä monivuotiset sopimukset.

- Monivuotiset tulisivat kannattavaksi yrityksille ja meille.

- Haalarien täyteen saaminen on ollut välillä vaikeaa, joten tämä nopeuttaisi haalarien

saamista ja sponsorien varmoja paikkoja.

- Vähentäisi yrsyn työmäärää.

- Ehdotuksena: vaikka olisi kolmen vuoden sopimus, maksu tapahtuisi vuosittain.

- Samalla hinnalla myydään edelleen, ei oteta tappiota.

- Artturille annetaan lupa solmia monivuotisia sponsorisopimuksia.

Päätös: Päätettiin myöntää Artturille lupa solmia monivuotisia sponsorisopimuksia.

19. 5-vuotis budjetti

- 50v vujuille säästetään rahaa.

- ”Tuotetaan voittoa” paperilla seuraavat 5 vuotta, jotta voisimme säästää vujuja varten.

- Viiden vuoden päästä oltaisiin taas +-0 tilanteessa.

- Budjettiryhmä perustetaan slackiin, joka pyrkii tekemään budjetin ja

säästösuunnitelman.

- Jos tulevat vujut pidetään yololla voisimme saada niistä tuottoa ja säästää rahat.

- Muita mahdollisia rahankeräys tempauksia mietitään.

- Haalarimerkkien myyntiä ja uusia merkkejä mahdollisesti

Päätös: Slackiin tehtiin budjettiryhmä, päätöksiä pyritään tekemään budjettiin liittyen seuraavien

kokouksien aikana. Budjetti tullaan käyttämään viiden vuoden päästä, joten Armatuuri ry ei jää

voitolle.

20. Sumitomon laskutus

- Tiedoksi: Sumitomo pyysi verkkolaskutusta, eikä kukaan osaa tai voi tehdä sitä.

- Artturi on Sumitomoon yhteydessä, jos he voisivat lähettää paperilaskun.

- Meillä ei ole oikeuksia tehdä verkkolaskutusta.

- Jos ei onnistu Sumitomon kanssa neuvottelu, Hanna on yhteydessä pankkiin.

21. Seuraavan kokouksen ajankohta

- Noin kahden viikon päästä.

Päätös: Killan puheenjohtaja kutsuu hallituksen koolle noin kahden viikon päästä.

22. Muut esille tulevat asiat
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- Perjantaipullo arvonta, koska tänään on perjantai.

- Vujuen haalarimerkki, tehdäänkö vai ei.

- Poikkitieteellisille fuksisitseille haalarimerkki ja teema, EI hoitaa.

- Poikkarieihin suunnitelmissa ottaa paikkoja LTKY:lle ja powille.

- Fukseja vujuille ja jääriehaan töihin.

- KV-vastaavien info ensi viikolla. Myöhemmin tarkempaa infoa. Tapahtumia voisi jakaa

kv-opiskelijoiden fb ryhmiin.

- Kirsi voi opintoneuvojana laittaa kv-opiskelijoille infoa.

- Jussi Lähteenmäki LES:n uusi Hallopedin varajäsen.

- Yhteinen kalenteri hallitukselle, gsuit.

23. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.31.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_________________________ _________________________

Senni Auvinen Veera Rantavaara

puheenjohtaja sihteeri

Liitteet:

1) Ville Kuuselan sähköposti ”Avustus Armatuurin joukkueelle Jukolan viestiin.”
2) Talousote
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