
KOKOUS  13/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  4.4.2002 klo 16.00

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Mari Lignell sihteeri
Noora Herronen opintoministeri poistui kohdassa 19
Markus Nieminen teollisuusministeri
Antti Niemelä talousministeri
Antti Laine      isäntä
Valtteri Murto     ulkoministeri + lukkari

Mikko Kaasalainen juomanlaskija
Hanna Stammeier emäntä
Sari Mäkinen emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Nhan Huynh liikuntavastaava
Tuomo Linnanto lukkari
Heikki Hirvonen lukkari
Juha Viuhko pakuvastaava
Sarah Korhonen phuksivääpeli
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Sanni Eloneva ISOvastaava + tempausmestari
Heidi Maanniemi tiedottaja
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava
Anssi Pehrsson ATK –vastaava

Panu Ukkonen pakutoimikunnan jäsen

7 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Laakkonen, Havola, Lempinen ja 

Aalto.

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

4. TYÖJÄRJESTYS



- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Koppi ja kilu ovat härskissä kunnossa ja kaikki jäävät siivoamaan ne kokouksen 

jälkeen.
- Panu Ukkoselle myönnettiin läsnäolo- ja puheoikeus.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 12/2002. 

7. SISÄASIAT
- Taas tuli avautumista printteristä ja sen värikasetti on lopussa. Pehrsson lupasi 

ostaa uuden.
- Seppo-pakun läksijäiset ovat 25.4. Klo 9.00 tarjoillaan Seppoa ahkerasti 

lommuttaneille SIKkiläisille aamiainen lafkan katolla, jonne he niin tykkäävät 
kiipeillä. Klo 10.00 eteenpäin kutsutaan proffia ja muuta osaston henkilökuntaa 
sekä muiden kiltojen puheenjohtajat. Tähän virallisempaan osuuteen pyydetään 
esiintymään Retuperä sekä killan ikioma ja ihastuttava oksetti. 

8. PHUKSIASIAT
- Korhonen esittteli version 2.0 syksyn tapahtumakalenterista, joka löytyy liitteenä 

1.
- Phuksijäynä on saatu päätökseen ja siitä selvittiin vähän vammoin. Stammeier 

hukkasi phuksipassinsa. 

9. SUHDEASIAT
- 6.4. on NMT museolla klo 14.30. Paikalle menevät ainakin Pakkanen ja Murto.
- Suhdejaos on dialyysissä.

10. MYYNTIASIAT
- Alankoa ei ole näkynyt, joten t-paita hanke on jäässä elikkäs pakkasessa.

11. OPINTOASIAT
- Kolmikannan kaato on 23.4. Gorsussa. Kellonaika selviää myöhemmin.
- Herronen löysi toisenkin tenttien palautuslaatikon, joten tenttejä onkin tullut ihan 

mukavasti.

12. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset, 1268,32 €:n suuruiset laskut.
- Kuubiksen ulkkaribudjetti on liitteenä 3.

13. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Kulttuuri- ja urheiluviikon (Kurvin) ohjelma on liitteessä 4.

14. TEOLLISUUSASIAT
- Yrityssauna on 16.4. klo 19.00 alkaen Ok20:ssä. Paikalle saapuu Suunto, ainakin 

toivottavasti.
- Kuubikseen saatiin 2200€ sponssia.
- Partekilta tuli juttu KoLehteen ja tästä tulee perinne. Lisäksi syksyllä järjestetään 

yrityssauna Partekin tiloissa. 



- Tarvitaan vielä yksi phuksiexcu, Miettinen hoitaa.

15. OHJELMA-ASIAT
- 10.4. tulee lappeen Rantalaisia tänne exculle ja heille pitäisi mennä pitämään 

seuraa Gorsuun klo 18 etiäpäin. Ainakin Huynh ilmoittautui. 
  
16. KUUBAN YÖ –87
- Kokkareille tarvitaan apujoukkoja siivoamaan paikka. Viuhko lupasi tulla. 
- Sovittiin pakun tarkka aikataulu.
- Kuubisnakit ovat viimein hoidossa.
- Ulkkareita tuleekin vain kolme Linköpingistä. Murto viihdyttää heitä, mutta 

tarvitsee lisää seuraneitejä/-herroja. Päivällä mennään ainakin keilaamaan ja illalla 
saunomaan 3A:han, jonne kaikki ovat tervetulleita.

- Lignell muistutti ihmisiä, että vuosijuhlissa tulee käyttäytyä.
- Murto muistutti ihmisiä, että kvartetille tulee taputtaa.

17. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Osastonneuvoston viimeinen kokous saatiin siirrettyä Pakkasen ja Antti "Myntti" 

Myllyksen kovasta painostuksesta pois Wapun aatolta. 
- Häkkinen ja Määttänen lähetti paljon terveisiä phukseille ja olivat erittäin otettuja 

saamistaan tervehdyksistään.
  
18. TEMPAUSASIAT
- Hiekkapuhaltaja on tulossa katsomaan Tepiä.
 
19. PAKUASIAT
- Uuden pakun selvittelyä jatketaan. Liitteestä 5 löytyy, mitä tähän mennessä ollaan 

saatu selville.

20. KUULUMISIA TKY:STA
- TTEY:n kokous oli eilen ja paikalla olivat Pakkanen ja Korhonen. Asia ei edennyt 

yhtään ja tileillä on edelleen jäädytettynä 30-40 miljoonaa markkaa.

21. META
- Ei metaa. 

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 10.10.2002 klo 15.00.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.35.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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