
KOKOUS  9/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  6.3.2002 klo 15.00

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Mari Lignell sihteeri
Noora Herronen opintoministeri
Markus Nieminen teollisuusministeri saapui kohdassa 7
Antti Niemelä talousministeri
Antti Laine     isäntä
Jaakko Havola     sisäministeri
Valtteri Murto     ulkoministeri + lukkari

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
Tuomo Linnanto lukkari
Heikki Hirvonen lukkari
Markus Sipilä teollisuusviikkovastaava
Juha Viuhko pakuvastaava
Kimmo Assmuth prujuvastaava
Eeva Lempinen päätoimittaja
Sarah Korhonen phuksivääpeli
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Heidi Maaniemi tiedottaja
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava
Paula Alanko myyntivastaava
Anssi Pehrsson ATK –vastaava

8 hallituksen jäsentä

Kaisa Tuurinkoski KIK:n TEK-yhdyshenkilö

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.03.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Eloneva, Lempinen ja Hänninen.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS



- Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Ei ilmoitettavaa. 

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 8/2002. 

7. SISÄASIAT
- Myllyperkiö oli tehnyt Korhosen kanssa kaikille hallituslaisille ja jaoksille 

riipparit, joihin kiltalaiset voivat antaa palautetta ja parannusehdotuksia. Tästä 
informoidaan kiltalaisiakin.

- Pakkanen pyysi kaikkia kertomaan tiedottajalle ja www-vastaavalle tapahtumista 
ja tempauksista, jotta kaikki muutkin saisivat tietää niistä. Lisäksi ie:läiset voisivat 
kirjoittaa tapahtumista lyhyitä kuvauksia tyyliin mitä, missä, milloin, missä 
vaatteissa.

- Keskusteltiin killan ansiomerkeistä.
- KIK:n TEK-yhdyshenkilö Kaisa Tuurinkoski oli esittäytymässä ja kertoili, että 

KIK:n phuksit eivät ole liittyneet TEKiin vaikka se olisikin kannattavaa.

8. SUHDEASIAT
- 22.3. on mittareiden vuosijuhla, lähtijät päätetään myöhemmin.
- 20.4. on arkkarien majalla majatalkoot. Halukkaiden tulee ilmoittautua sitovasti 

Havolalle.
- Lappeen rantaan lähtijöitä muistutettiin maksuista. 

9. MYYNTIASIAT
- Alanko laskee hävikin ensi viikolla.
- Hallituksen t-paidaksi kaavaillaan kossu-paitaa, mutta asiaan palataan 

myöhemmin. 

10. OPINTOASIAT
- Herronen arpoo sopivan ajan pitää tenttien palautuskisan. Arvonnan voittaja saa 

10 KIK€.
- Pakkanen muistutti kaikkia etsimään oman pääaineensa tenttejä netistä ja 

lähettämään ne Perhssonille spostitse.
- Herronen kertoi, että muutamalla muulla osastolla on käytössä kurssien 

palauteryhmiä, jotka kokoontuvat muutaman kerran kurssin aikana ja antavat 
palautetta luennoitsijalle. Päätettiin ehdottaa samaa myös koneosastolle.

- Eero Suontila ja Kaisa Tuurinkoski menevät juttelemaan matematiikan opettajille 
7.3. 

11. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset,  978,25€:n suuruiset laskut.

12. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Sport expo on tulossa ja sinne on myynnissä lippuja. Hyunh tutkii asiaa.



- Ilmoille tuli ehdotus, että kiltalaisille hommattaisiin yhteisesti lippuja 
urheilutapahtumiin samaan tapaan kuin teatteriinkin. Hyunh otti asian omakseen.

- 21.4. on speksi Savoyssa ja Peltonen homma sinne lippuja.
- Kulttuuriviikko ja viikolla 16 ja Peltosella on jo visioita.
- Poltettu oranssi oli erittäin hyvä näytös.
- Peltonen muistutti, että Kiasmaan pääsee ilmaiseksi opiskelijakortilla perjantaisin 

viiden jälkeen ja Ateneumiin keskiviikkoisin samoin viiden jälkeen.
- Esport night on 22.3. klo 22 alkaen. 

13. TEOLLISUUSASIAT
-  Teollisuusviikko on valmis, julkaisu pitää vain hakea. Lignell lupasi hoitaa asian.
- Nieminen pisti teollisuusviikko-kahvinakkilistan kiertoon ja ihmiset varasivat 

itselleen aikoja suorastaan innosta kirkuen.
- Yrityssauna on 16.4. ja puhumaan saapuu Suunto.
- Nieminen kirjoittaa kotimaan pitkästä excusta jutun nettiin aivan näinä päivinä.

14. OHJELMA-ASIAT
- Farmaseuttisitseille 12.3. on tulossa noin 40 farmaseuttia.  

15. KUUBAN YÖ –87
- Leo Allon laatta on valmis 18.3. ja hintaa sille kertyy 40€.
- Dominantelta saapuu paikalle mieskvartetti.
- Linnanto saa kongin valmiiksi ja laskuttaa sen killalta.
- Nieminen on saanut sponsseja jonkin verran.

16. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Phuksisyksy on osaston mielestä liian kevyt, joten osasto yrittää saada fyssa I:n tai 

kemman kurssin siirrettyä siihen.
- Osastolla on nyt mielestään (vihdoinkin) imago-ongelma, joten osastoa esitellessä 

tulee panostaa työympäristön esittelyy eikä tehtaaseen.
- Ammattiainekerhoilta on tullut huonosti vastauksia. 
  
17. TEMPAUSASIAT
- Peltonen oli ottanut yhteyttä Teemu Teekkarin viime maalareihin ja he olivat 

samaa mieltä, että Tepin on aika saada uusi maalikerros.
 
18. PAKUASIAT
- Pakutoimikunta oli kokoontunut ja tullut siihen tulokseen, ettei kesäksi välttämättä 

kannata hankkia pakua. Siispä pakuun ei saa ottaa varauksia 25.4. eteenpäin. 
- Viuhko kyseli pakun tarvikelaukun perään, mutta kukaan ei ollut nahnyt sitä.
- Pakussa on uusi lommo takapuskurissa.

19. PHUKSIASIAT

- Päätettiin siirtää kohdaksi 8

- Korhonen pyysi kuvia APC:hen.



- ISO-info on 7.3. klo 12.30. Samalla vääpelistö velvoitti kaikki vanhat kummeiksi 
tai ISOiksi.

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Elämysjaos ottaa yhteyttä kylä-50v toimikuntaan Teemu Teekkarin maalauksesta.
- CMX on Dipolissa wappuna

21. META
- Pakkanen muistutti taas kaikkia kertomaan tiedottajalle tapahtumista (katso kohta 

7).
- Rannalle annettiin lupa ostaa uusi valokuva-albumi.
- Sipilä kertoi, että Otaniemestä tulee juttu A-teeveestä.

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 13.3.2002 klo 16.30.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.10.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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