
KOKOUS  10/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  13.3.2002 klo 16.30

LÄSNÄ

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

Hanna Stammeier emäntä
Sari Mäkinen emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Nhan Hyunh liikuntavastaava
Heikki Hirvonen lukkari
Markus Sipilä teollisuusviikkovastaava
Juha Viuhko pakuvastaava
Eeva Lempinen päätoimittaja
Sarah Korhonen phuksivääpeli
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Sanni Eloneva ISOvastaava + tempausmestari
Minna Aalto ISOvastaava
Heidi Maanniemi tiedottaja
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava
Paula Alanko myyntivastaava

7 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.35.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Laakkonen, Hänninen, 

Kaasalainen Linnanto ja Assmuth. 

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.



5. ILMOITUSASIAT 
- Stammeir pyysi kaikki hallituslaisit viemään omat tavaransa pois varastosta, 

koska siellä ei mahdu kävelemään. Pakkanen lupasi viedä omat kamansa 
kotiin heti ensi viikolla. 

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 9/2002. 

7. SISÄASIAT
- Eero Kulmalalle päätettiin myöntää nahkakantinen Wirsu sekä tuopin 

käyttöoikeus Eero Suontilalle, Suvi Reinille ja Anne Jokivuorelle.
- Pronssia ansiomerkkejä on annettu vasta vuodesta 1999. Hänninen keräilee 

saajien nimet talteen, jotta ne säilyvät myös jälkipolville.
- KoLehden kokous on 18.3. klo 14.00 kilulla.

8. PHUKSIASIAT
- Korhonen pyysi ihmisiä etsimään valokuva-albumeistaan kohokohtia phuksien 

APC:hen.
- Korhonen oli käynyt hyväksyttämässä osastonjohtaja Mauri Määttäsellä 

APC:n sisällysluettelon. 
- Maaniemi hoitaa phuksimerkkien tilauksen. 
- Lignell pyysi kaikkia ei-phukseja jäämään hetkiseksi kokouksen jälkeen 

jutustelemaan.
- Pakkanen muistutti, että meidän killassa phuksi kirjoitetaan ph:lla.

9. SUHDEASIAT
- Hirvonen lähtee edustamaan mittarien vuosijuhlaan 22.3. ja hommaa itselleen 

avecin mukaan.
- Huynhilla ei ehkä pääsekään lappeen Rannalle. Kukaan hallituksesta ei ollut 

halukas lähtemään, mutta Huynh kyselee vielä kiltakunnalta. Jos kukaan ei 
lähde Huynh peruu menonsa ja lähtee sittenkin itse.

10. MYYNTIASIAT
- Hallituksen kossu t-paita tulee maksamaan 13-18€ ja sen kuvasta 

keskustellaan vielä kiltiksellä.

11. OPINTOASIAT
- Opintojaos kokoontuu maanantaina 18.3. klo 12.30.
- Meilatkaa edelleen Pehrssonille linkkejä tentteihin.

12. TALOUSASIAT
- Ei hyväksyttäviä laskuja, koska talousministeri on poissa maasta.

13. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Peltonen on varannut 21.4. speksiin 20 lippua.
- Kulttuuriviikko on viikolla 16, mutta Peltosella on juuri tällä hetkellä hukassa 

lappu, jossa tapahtumat lukevat.
- Urheiluviikko on samaisella viikolla ja Huynh on kaavaillut sille 

seuraavanlaista ohjelmaa: Maanantaina megazonea VK:n kanssa, tiistaina 
karting-ajoa, keskiviikkona kädenvääntö ja naruhyppely kisailua SIK:n ja IK:n 



kanssa, torstaina kiipeilyä, perjantaina jousiammuntaa ja sunnuntaina Suomi-
Ruotsi lätkäottelu.

- Elämysjaos piti farmaseuttisitseillä kasinoa ja sitä saatetaan markkinoida myös 
muille killoille.

14. TEOLLISUUSASIAT
- Sipilä oli syystäkin tuohtunut, koska ene-päivänä teollisuusviikolla ei ollut 

kuuntelijoita. Firmojen innostus sponssata kiltaa heikkenee huomattavasti. 
- Pitkälle exculle on lähdössä mukavasti porukkaa ja Nieminen kirjoittaa siitä jo 

ennen reissua jutun nettiin.
- Haalariin tulee Partekin ja Metso Papersin sponssit. Partekilta tulee lisäksi 

KoLehteen juttusarja.

15. OHJELMA-ASIAT
- Stammeier pyysi saada ostaa korkkiruuvin, jossa on kädensijat, koska 

edellisillä on kovin hankala avata pulloja.
- Farmaseuttisitsit menivät kohtalaisesti Laineen mukaan ja viralliset jatkot 

kestivät kuuteen.
- Perjantain miesten ja naisten saunaan tarvitaan enemmän mainostusta. Naisten 

sauna on Otaniemen uimahallissa todennäköisesti viimeisen kerran, koska se 
on hävytttömän kallis.

- 25.3. on viimeinen lauluilta, jossa phuksit voivat harjoitella laulutentin lauluja. 
  
16. KUUBAN YÖ –87

- Kuubis pitää maksaa 22.3. mennessä.
- Lignell lupaili kaikille nakkeja.
- Ulkkareita tulee ainakin Linköpingistä ja Tukholmasta.
- Korhonen ja Lindqvist tarvitsevat rahaa jatkopaikan maksuun viimeistään 

28.3.

17. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Pakkanen oli ollut koneenrakennusryhmän kokouksessa ja osastolle saatetaan 

lisätä työpsykologian kursseja. Ekman oli osoittanut yllättää kiinnostusta 
opiskelijoiden jaksamiseen.

- Huynh sanoi, että erään rivikillistin mielestä osastolla on liian vähän läksyjen 
teko paikkoja. Asiaan pohdittiin ja tultiin siihen tulokseen, että niitä löytyy, 
kunhan jaksaa kävellä muutamat rappuset. Päätettiin tiedotta paikoista.

- KIK:n TKY:n kiltakummi ja vanha KIK-aktivisti Antti Myllys on menossa 
juttelemaan osastonjohtaja Määttäsen kanssa alumnitoiminnan henkiin 
herättämisestä.

  
18. TEMPAUSASIAT

- Teemu ”Tepi” Teekkari saattaa saada uuden maalikerroksensa TAK:n tiloissa. 
- Peltonen pistää kopin seinälle lappusen, johon saa ehdottaa KIK-puiston 

parannuksia ja Wirsun haudan uudistuksia.
- Sipilän kämpästä paloi kaksi (2) lamppua ja hän toivoi, että Eloneva voisi tulla 

vaihtamaan ne.

19. PAKUASIAT
- Seppo joutuu lääkärille lähiaikoina.



- Viuhko peruuttaa kaksi pakunvarausta, koska ne on tehty maagisen 24.5. 
jälkeen.

- Kaikkia pakunakkeja ei ole hoidettu, joten oltaa tarkempia!
- Pekka Korhoselle annetaan pieni alennus pakun käyttöön, koska Petsa ajaa 

kovin kauas eikä käytä pakua koko viikonlopun ajan.

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Viime vuoden rahis Antti Virtanen oli ollut SOPOn kokouksessa ja pisti siitä 

pitkän meilin.
- Telttabileet etenevät, KIK hoitaa sinne juomat.

21. META
- Kopin ovi on pidettävä kiinni, jos siellä ei ole kukaan.
- Oras tarjoaa shampoota.

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 19.3.2002 klo 9.00.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.00.

Otaniemessä  ___.___.2001

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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