
KOKOUS  8/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  27.2.2002 klo 15.00

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Mari Lignell sihteeri
Noora Herronen opintoministeri
Markus Nieminen teollisuusministeri saapui kohdassa 15
Antti Niemelä talousministeri saapui kohdassa 15
Jaakko Havola     sisäministeri

Mikko Kaasalainen juomanlaskija
Eero Laakkonen juomanlaskija
Hanna Stammeier emäntä
Sari Mäkinen emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Nhan Hyunh liikuntavastaava
Juha Viuhko pakuvastaava
Kimmo Assmuth prujuvastaava
Sarah Korhonen phuksivääpeli
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Sanni Eloneva ISOvastaava + tempausmestari
Heidi Maaniemi tiedottaja
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava
Paula Alanko myyntivastaava

6 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.08.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Pehrsson, Laine, Havola, 

Nieminen ja Linnanto.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
- Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi kohdasta 15 

alkaen.

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 



- SIK voitti sählyottelun 7-5 ja sai pokaalin kiltikselleen. Seuraava ottelu 
pelataan vasta ensi vuonna.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 7/2002. 

7. SISÄASIAT
- Jos joku järjestää jonkun tapahtuman, pitää siitä tarkasti informoida 

Maaniemeä, jotta hän osaa kertoa siitä eteenpäin.
- Jaoksille tehdään nettisivut, jos he osaavat kertoa jotain konkreettista 

Pehrssonille. Jaoksille yritetään etsiä jostain ilmoitustaulut.

8. SUHDEASIAT
- Lappeen Rantaan kolmen killan vuosijuhlaan lähtee Pakkanen, Huynh, 

Nieminen, Lindqvist, Ranta ja Viuhko.
- Majatalkoot arkkareiden majalla ovat 20.4.
- Havola kehotti kondikseen lähtijöitä maksamaan sen pikapuolin. 
- Fyysikkojen fuusio on 16.3., mutta lähtijöitä ei löytynyt.

9. MYYNTIASIAT
-  Alanko yrittää kiireistään huolimatta selvitellä paita-asiaa sekä uusia pinssejä.

10. OPINTOASIAT
- Riska pyysi Pakkasta hankkimaan kaksi puhujaa matematiikan opettajille 7.3.
- Tenttikokoelmaa yritetään uudistaa. Pakkanen velvoitti kaikkia surffailemaan 

ja etsimään oman pääaineensa tenttejä ja meilaamaan niiden linkit Herroselle. 
Lisäksi pohdittiin KIKsetelin arvontaa tenttejä palauttaneiden kesken.

11. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 828,07€:n suuruiset laskut.

12. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Kulttuuri- ja urheiluviikko siirretään viikolle 16. 
- Kartingia on tulossa.
- TKY yrittää saada lippuja Star wars, episode II:n yöennakkoon.

13. TEOLLISUUSASIAT
- Viime viikolla oli phuksiexcu Planmegalle. 
- Pitkä excu alkaa olla paketissa. Maanantaina 4.4. alkaa ilmoittautuminen.

14. OHJELMA-ASIAT
- Farmasiasitsit on 12.3. ja ohjelmajaos miettii sinne jotain ohjelmaa. 
- Pakkanen on hankkinut lippuja Tavastialle Juice Leskisen keikalle 14.3. ja 

pyysi halukkaita mukaan. Liput maksavat 25€.
- Lauluilta on siirretty 21.3.:sta 25.3.:een. Uusi paikka on 3A:n sitsisauna.
- Lukkarit tekevät kohta puoleen laulutenttivaatimukset phukseille.

  
15. KUUBAN YÖ –87

- Tänään pidettiin Kuubiskokous, mutta paikalle ei ilmaantunut ketään. Lignell 
meilaa siis kaikille ohjelman ja nakkilistan.

- IK oli jo kysellyt lisäpaikkoja, mutta vielä ei osata sanoa mahtuuko vai ei.



16. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Valmistustekniikankerho VTK on ainoa vastaaja Pakkasen yhteistyömeiliin ja he 

eivät halua tehdä mitään.
  
17. TEMPAUSASIAT

- Kulttuurijaos tempaisee vapun alla ja maalaa Teemu Teekkarin patsaan. 
Peltonen selvittelee asiaa eteenpäin. Samalla mietittiin Wirsu-90 haudan 
laattaa ja KIK puiston uudistamista, mutta nähtäväksi jää mitä tapahtuu.

18. PAKUASIAT
- KIKK nimitti pakutoimikuntaan Mikko Kallaksen ja Panu Ukkosen KIKK:sta 

sekä Viuhkon ja Niemelän.

19. PHUKSIASIAT
- Phuksimerkki kilpailu on ratkennut ja merkkiin tulee mustalle pohjalle 

vaaleanpunaiselle KONEISTETTU2001. Hinnaksi muodostunee 2,5€.
- Kummi- ja ISO-infot ovat 5.3. klo 11.00-11.30 K154 ja 7.3. klo 12.30-13.00 

K148. Korhonen ja Lindqvist velvoittivat kaikki hallituksen jäsenet mukaan 
miinus isännän ja muun ie:n.

- Lignell meilaa phukseille nettikyselystä.

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Eloneva ja Miettinen kuuluvat telttabiletoimikuntaan.
- Korhonen ja Lindqvist hoitavat valokuvia teekkarioppaaseen.
- Mietittiin yhteistä tutustumisaamiaista muiden kiltojen hallitusten kanssa.
- Havola oli ollut sopojaoksen kokouksessa. Hän kertoi, että opintotukia voi 

vielä maksaa takaisin ja TKK:lla tehdystä tasa-arvogradusta ilmeni, että 
arkkareilla ja koneella on ongelmia.

21. META
- Peltonen korjasi lätkäpelin teipillä.

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 6.3.2002 klo 15.00.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.49.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen      Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri


			KOKOUS  8/2002
	Antti Niemelä	talousministeri			saapui kohdassa 15
			

