
KOKOUS  14/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  10.4.2002 klo 15.00

LÄSNÄ

Mari Lignell sihteeri
Noora Herronen opintoministeri
Antti Niemelä talousministeri toimi kokouksen puheenjohtajana
Antti Laine     isäntä
Jaakko Havola     sisäministeri

Mikko Kaasalainen juomanlaskija
Eero Laakkonen juomanlaskija
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Nhan Huynh liikuntavastaava
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Sanni Eloneva ISOvastaava + tempausmestari
Minna Aalto ISOvastaava
Heidi Maanniemi tiedottaja
Paula Alanko myyntivastaava

5 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Stammeier, Mäkinen, 

Myllyperkiö, Pakkanen, Murto, Miettinen, Korhonen, Lempinen ja Ranta. 

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Huynh on kipeä ja näyttää siltä, että raksan vuosijuhlat jäävät väliin. Juhana 

Salminen menee kuitenkin edustamaan.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 13/2002. 

7. SISÄASIAT
- Sepon on aika jatkaa matkaansa, joten sen läksijäisiä suunniteltiin. Päätettiin 

kutsua kaikki osaston proffat, Markku Kuuva, Kari Santaoja, vahtimesterit, 



kuppilan emännät ja kaikkien kiltojen puheenjohtajat osaston eteen klo 10.00. 
SIKkiläisille ajateltiin kuitenkin tarjota aamiainen osaston katolla jo klo 9.00, 
koska he niin kovin tykkäävät kiipeillä sinne. Havola hoitaa kutsut. Lignell kysyy 
Retuperää soittamaan alkufanfaarin ja Eloneva kysyy Oksettia.

- Hallituksen iltakoulu pidetään 22.4. klo 16.00 Pakkasen saunassa. Iltakoulussa 
keskustellaan mm. uudesta pakettiautosta. 

- Lignell ostaa kopin isoon nitojaan niittejä, kunhan muistaa.

8. PHUKSIASIAT
- Phuksipassien palautus on 26.4. mennessä Marin ja Laurin kaappiin.
- TKY:n ISOkoulutus on parhaillaan menossa Sjökullassa.
- Maaniemi kertoili, että phuksimerkki on tulossa ja toivottavasti saapuu ennen 

wappua.

9. SUHDEASIAT
- Toiminta-tiimi lähtee talkoisiin arkkarien majalle Sipooseen lauantaina 20.4.. 

Mukaan omat ruuat ja vedet, autot saadaan Lignelliltä, Kaasalaiselta ja 
Korhoselta.

- NMT pidettiin Kuuban yön yhteydessä.
- 13.5. on Kylä50v –sitsit. Sitseille saa ilmoittautua ja lippujen myynti alkaa 2.5. 

sihteeristössä. Tepi luovutetaan TKY:lle samana päivänä yleisessä lahjojen 
luovutussessiossa klo 13-14.

10. MYYNTIASIAT
- Alanko saa ensi viikoksi mallin hallituksen kossu-paidasta. Paidat saadaan 

toivottavasti kesäksi.

11. OPINTOASIAT
- Opintojaoksen kokous meni hyvin tällä kertaa ja paikalla oli jopa ihmisiä.
- Osasto haluaisi phuksisyksyyn enemmän kursseja ja siihen yritetään saada 

Tietotekniikan peruskurssi. 

12. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 1398,94 €:n suuruiset laskut.

13. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Pistäkää puskaradio kiertoon KurVista, jotta sinne saadaan osallistujia. Varsinkin 

kulttuuritapahtumista uupuu sellaisia. Viikosta on infottu myös muita kiltoja.
- Tepin puhaltaja on duunari, eikä ole vieläkään soitellut takaisin. Kaasalainen 

pyysi, että puhaltaja puhaltelisi myös hänen autonsa vanteet.

14. TEOLLISUUSASIAT
- Teollisuus voi hyvin.

15. OHJELMA-ASIAT
- Seuraavaksi on yrityssauna 16.4. klo 19.00 alkaen. 
- Lakkisitsit 10.5. 
- Uusien ISOjen aloitussauna 9.5. OK20 isopuoli.



- Lappeen Rantalaisia on tulossa tänään saunomaan Gorsuun, niitä saa mennä 
viihdyttämään.

  
16. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Ei kuulu mitään. 
  
17. TEMPAUSASIAT
- Haalarit voivat hyvin, edelleen. Eloneva ja Nieminen hoitavat hommaa matalalla 

profiililla, mutta sponsseja on silti mukavasti.
- Arkistosta ei löydy lehteä, jossa kerrotaan viime Tepi-tempauksesta. Peltonen 

jatkaa etsimistä. 
 
18. PAKUASIAT
-  Seppo sai kesäkumit alleen.

19. KUULUMISIA TKY:STA
- 16.4. on opintotuki 10-v häppeninki Vanhalla 12.30-14.30. Kaikki mellakoimaan.
- Wappulippuja on jo myyty 700 kappaletta, elikkäs Dipoli tulee olemaan 

loppuunmyyty.

20. META
- Ei muuta. 

21. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 17.4.2002 klo 14.00.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.02.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Antti Niemelä    Mari Lignell

               puheenjohtaja   sihteeri
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