
KOKOUS  18/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  3.5.2002 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
Sarah Korhonen phuksikapteeni

Hanna Stammeier emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Tuomo Linnanto lukkari
Heikki Hirvonen lukkari
Juha Viuhko pakuvastaava
Kimmo Assmuth prujuvastaava
Jutta Lindqvist phuksikapteenin adjutantti
Sanni Eloneva ISOvastaava + tempausmestari
Heidi Maanniemi tiedottaja
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava
Terhi Hänninen arkistonhoitaja

8 hallituksen jäsentä

Panu Ukkonen pakutoimikunnan jäsen

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.50.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Mäkinen, Laakkonen ja 

Myllyperkiö.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 



- Kiltakummimme Antti “Myntti” Myllys piti ennen kokous pienen esittelyn 
TKY:stä ja tarjoili samalla karkkia ja kahvia. Saimme tiiviin esittelyn, siitä miten 
TKY toimii sekä näimme tietenkin organisaatiokaavion.

- Lignell ilmoitti, että kopissa mappi hyllyssä on nyt myös arkisto-kansio, johon 
tulee pistää muovitaskuihin kaiken maailman artikkeleita yms. sälää, jotka 
tuntuvat tarpeellisilta. Arkistoija käy ne läpi ja siirtää hyväksi katsomansa tavarat 
killan arkistoon.

- Maaniemi jakoi phuksimerkit hallitus-hallituslaisille.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksten 14/2002, 15/2002, 16/2002 ja 17/2002. 

7. SISÄASIAT
- Linnanto jätti siivoamatta kopin, joten hän keittää ensi kokouksessa kahvit.
- Kylä 50-v sitseille voi ostaa lippuja sihteeristöstä. Ainakin Pakkanen, Linnanto, 

Niemelä, Lignell, Lindqvist, Miettinen ja Murto ovat menossa.  
- Tilakähmyt ovat 17.5. klo 10 ja Korhonen menee sinne räpyttelemään, jottei 

KIK:n varauksia jyrätä.
- Smökin keittiötä ei enää ole, tosin sanoen sitä ei voi enää käyttää. Kokouksessa 

kiersi toisin villi huhu, että kolmosen alakertaan tulisi jonkinmoinen keittiö.
- TKY:lle annetaan vuosijuhlalahjaksi Museossa jo oleva iso pöytä, jonka kilta on 

jo kertaalleen TKY:lle luovuttanut. Pöytä hiotaan ja puhdistetaan. Pakkanen lupasi 
informoida asiasta eteenpäin.

8. PHUKSIASIAT
- Korhonen ja Lindqvist päättivät, että syksyllä phukseille jaetaan jo haalarigaalan 

yhteydessä phuksi2002 merkki. Merkki sisältyisi haalarin hintaan (20€).
- Korhonen kiitteli jaoksia, koska he ovat jo kirjoittaneet esittelyn itsestään 

phuksiAPC:hen. Kuvia tarvitaan lisää.
- Hirvonen esitti yhteisen ja yleisen phuksimerkin perustamista, mutta ehdotus 

pöydättiin.
- Lakkeja jaettiin KIK:n phukseille tänä vuonna 125 ja phuksipeijaisissa päästiin 

kymmenelle sijalle. Lignell ja Pakkanen lensivät perinteisesti lakkienjaon jälkeen 
mereen ja uintireissun jälkeen kummatkin saivat oman skumppapullon. Pakkasen 
pullo ei tosin sisältänyt alkoholia.

- Phukseja ei enää ole ennen syyskuun toista!

9. SUHDEASIAT
- Pakkanen ja Murto lähtevät Kannunvalajien vuosijuhlaan.
- Ensi viikolla tulee Norjan ilmoittautumislista ilmotaululle.

10. MYYNTIASIAT
- T-paidat on tilattu ja niillä on 2-4 viikon toimitusaika.
- Limu oli loppunut jääkaapeista ja Linnanto muisteli menneitä.

11. OPINTOASIAT
- Tenttikausi alkaa maanantaina.
- Jotkut osallistuvat, toiset eivät.



12. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 959,91 €:n suuruiset laskut.
- Niemelä kävi pankissa tallettamassa 10 000€ killan rahoja vuoden määräaikaiselle 

tilille, koska kiltakunta niin käski.
- Veroilmoitus on tehty, joten kohta kilta on yleishyödyllinen.

13. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Kurvin yhteenveto on työn alla.
- Tupsahdukseen kutsutaan ainakin Puustinen METistä, kunniajäsen Leo Allo, 

Tiina Fallström Partekilta ja kaikki, jotka sponssasivat haalareita. Nieminen hoitaa 
homman.

14. TEOLLISUUSASIAT
- Suunnitteilla on pitkä excu Masalle Turkuun viikolla 40, mutta ajankohta elää 

vielä. Homma hoidetaan pidemmän kaavan kautta.
- Lisäksi järjestetään iltaexcu Rauteelle Lahteen.

15. OHJELMA-ASIAT
- Lakkisitsit ovatkin OK20 isolla puolelle 11.5.ja sinne tarvitaan todennäköisesti 

lisäpöytiä. Jos ei muuten onnistu, niin kaikki hallituslaiset velvoitetaan kantamaan 
niitä Smökistä.

- Jätskibileet on 17.5. klo 15.00
  
16. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Kukaan ei ostanut Pakkaselta Julkkua osastoneuvoston kokouksessa.
- 196 entistä phuksia valitsi tänä keväänä suunnan.
  
17. TEMPAUSASIAT
- Eloneva tilaa haalareita 300 kappaletta erinäisiä kokoja. Sponsseja tällä kertaa 

saatiin Fortumilta, Masa Yardsilta, Metsolta, ABB:ltä ja Rautaruukilta. Haalareita 
myydään 20€:n hintaan ja hintaan kuuluu phuksimerkki. Eloneva pyysi kaikki 
merkkaamaan laatikon kylkeen, jos siitä nimenomaisesta laatikosta myy haalarin.

- Olisi ollut kiva, jos Tepi-projekti olisi ollut enemmän tempausmainen ja itsetehty, 
mutta kuten Peltonen hyvin sanoi, ei maali olisi kestänyt. Nyt siihen saadaan 
kymmenen vuoden takuu, joten se luultavasti kestää ainakin 20 vuotta. Mr Sipilä 
hoiti projektiin sponssin Andritziltä ja Peltonen hoitaa infolaattaa. Tepin 
pystytykseen tarvitaan apua torstaina. Ainakin Pakkanen lupasi mennä.

- Kiltis on jälleen kerran siivoton. Ajateltiin ostaa lisää lehtikoteloita, jos se auttaisi 
edes vähän. 

18. PAKUASIAT
- Keskustelttiin kovin, mikä paku olisi paras ja päädyttiin Toyota Hiaceen. Peltosen 

ehdotuksesta vaihdetaan pakun väriä ja Viuhkolle annettiin valta valita se. 
Päätettiin aloittaa pakun leasing taas 26.8. ja Pakkanen ehdottia kovia penalteja, 
jos paku ei silloin ole käytössä. Nimenkirjoitusoikeus pakuasioissa myönnettiin 
Viuhkolle ja Panu Ukkoselle. 

19. KUULUMISIA TKY:STA
- Kuulumiset tuli jo Myntin muodossa.



20. META
- Ei ihmeempiä.

21. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 8.5..2002 klo 14.30.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.14.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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