
KOKOUS  16/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  23.4.2002 klo 14.00

LÄSNÄ

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

Hanna Stammeier emäntä
Sari Mäkinen emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Tuomo Linnanto lukkari
Juha Viuhko pakuvastaava
Kimmo Assmuth prujuvastaava
Sarah Korhonen phuksivääpeli
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Sanni Eloneva ISOvastaava + tempausmestari
Heidi Maanniemi tiedottaja
Paula Alanko myyntivastaava
Anssi Pehrsson ATK –vastaava

7 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.07.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Lempinen, Myllyperkiö, 

Korhonen, Kaasalainen, Havola ja Huynh. 

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- SIK haluaa lainata poppikonetta viikonloppuna. Miettinen ehdotti 2000€:n panttia, 

koska he rikkovat sen kuitenkin.



- Wappubileiden narikkaan tarvitaan työvoimaa. 

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Eipä hyväksytty taaskaan mitään. 

7. SISÄASIAT
- Lafkan prujukoneeseen tarvitaan lisää A3:n paperia. Murto tiesi kertoa, että sitä 

on lisää päälafkalla, joten ei tarvitse tilata, pelkkä roudaus riittää.
- Eilen oli iltakoulu ja siellä puhuttiin pitkään kokouskäytännön muuttamisesta. 

Kokoukset hajoavat yleensä käsiin, joten päätettiin, ettei toimareita velvoiteta 
tulemaan kokouksiin kuin kerran kuussa ns toimarikokouksiin.

- Kesäpäivät ovat viikon 28 viikonloppuna.

8. PHUKSIASIAT
- Aamulla oli wappuluento phukseille ja siellä oli hieno powerpoint esitys, joka oli 

sähköltä mukailtu. Pakkasella ja Lignellillä oli oikein mikit ja sellaista.
- Maaniemi tiesi kertoa, että phuksimerkit tulevat loppuviikosta. Niiden hinta on 

2,5€.
- Korhonen pyysi ei-phukseja jäämään kokouksen jälkeen.
- Stammeier löysi phuksipassinsa, joten hänkin saa lakin.
- Phuksimatrikkelista ei tulekaan tappiota, vaan siihen on saatu kaikki tarvittavat 

sponssit.

9. SUHDEASIAT
- Norja-projekti käynnistyy Murron johdolla ja tänä vuonna sinne otetaan 

vähemmän porukkaa kuin aikaisemmin, jotta kaikille riittää hommia.
- 11.5. on Kannun valajien vuosijuhlat, josta ainakin Pakkanen ja Murto olivat 

kiinnostuneet. Heitä päätettiin tukea 13€/pää.

10. MYYNTIASIAT
- Kossu-paidan tilauslista kiersi. Värivaihtoehtoja oli kaksi: musta tai valkoinen.

11. OPINTOASIAT
- Herronen on skannaillut tenttejä ja ne pitää enää siirtää nettiin. Pehrsson hoitaa 

projektin loppuun.
- Koneen viereen tarvitaan uudet prujausohjeet! Assmuth voisi vähitellen tehdä 

asialle jotain.
- Lafkan prujukone tekee kummallisen viivan aina kun prujaa. Assmuth korjaa.

12. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 1222,13 €:n suuruiset laskut.
- Hallitus moitti Pakkasta ja Sipilää taksimatkasta Allon luo. Stammeier oli heille 

vihis.
- Kiltakunta suuressa viisaudessaan päätti sijoittaa osan killan rahoista 

määräaikaiselle tilille yhdeksi vuodeksi kerrallaan. Niemelä hoitaa homman 
kotiin.

13. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Kurvista on tulossa yhteenveto, kunhan Peltonen ja Huynh sen tekevät.



- Peltonen otti phuksispeksin käsiinsä, koska kukaan ei tehnyt sille mitään. Mukaan 
lähtee elämysjaos, mutta tekniikassa on hiukka säätöä, koska kukaan ei mennyt 
tekniikan esittelyyn.

- Elämysjaoksella oli aamulla kokous.
- Sikariporrasfudis on huomenna klo 11.00 ja kyykkää pelataan tänään Alvarilla klo 

16.00.

14. TEOLLISUUSASIAT
- Haalarit voivat rahallisesti hyvin.
- Masa yards tukee wappurekan kylkeä.
- Phuksiexculla oli 12 henkilöä paikalla, mikä on tosi hyvin, koska siitä ilmoitettiin 

niin myöhään. Miettistä moitittiin ja hänelle oltiin vähän vihiksiä.

15. OHJELMA-ASIAT
- Ohjelmajaos tekee lakkisitseille jotain ohjelmaa. Sitseistä tulee nettiin mainos.
- 17.5. on jätskibileet.
- Viuhko kaivaa jotain tietoja Seposta sen läksijäisiin ja Ranta keräilee kuvia Sepon 

taipaleelta.
  
16. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Yökäyttölupa on hoidossa.
- Vaksit ovat rentoja, niille pitää kehitellä jotain kiitosta.
  
17. TEMPAUSASIAT
- Tepin ongelmat ovat ratkenneet. 
- KIK-puisto on aneeminen. Sen kunnostusprojekti alkaa kesällä ja siihen ovat 

halukkaita osallistumaan ainakin Lignell, Eloneva ja Lindqvist.
- Ullikselle hommataan killalle oma telttakatos, jotta saadaan kaikki KIKkiläiset 

samaan paikkaan
 
18. PAKUASIAT
- Kiltakunta päätti, että killalle liisataan paku syksyksi. Toiselle kierrokselle pääsi 

Opel Vivaro ja Toyota Hiace. Viuhko ja Laine käyvät koeajamassa Opelin. 
Liitteessä 2 on numeroita pakuista. 

19. KUULUMISIA TKY:STA
- Wappubileet tulee!
- TKY130kylä50-merkki on julkaistu.

20. META
- Iltakoulu oli Peltosen mielestä hyvä juttu.
- Phuksimatrikkeli tekee kovasti tuloaan.
- Peltonen tiedusteli, joskos joku omistaisi keppihevosta.

21. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon tiistaina 30.4.2002 klo 6.00.
- Sitä seuraava kokous pidetään ensi viikon perjantaina 3.5.2002 klo 14.00.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN



- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.19.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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