
KOKOUS  21/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  24.5.2002 klo 17.30

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Mari Lignell sihteeri
Markus Nieminen teollisuusministeri saapui kohdassa 18
Antti Niemelä talousministeri
Antti Laine     isäntä saapui kohdassa 15
Valtteri Murto     ulkoministeri + lukkari
Sarah Korhonen phuksikapteeni

Hanna Stammeier emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Tuomo Linnanto lukkari
Kimmo Assmuth prujuvastaava
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava
Paula Alanko myyntivastaava

7 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.44.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Havola, Mäkinen ja Herronen.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Valtteri oli baarissa Kannunvalajien kanssa.
- Ottakaa snapsia, Pakkanen tarjoilee vuosijuhlassa lahjaksi saatuja viinoja. 
- Ydinvoimaa tulee.
- Punatähdet pitivät eduskunnan edessä mielenosoitusta ydinvoiman puolesta.
- Televisiosta tulee Nipa Normaali ja Pikku kakkonen lähettää taas Taikuri Savista.
- Myllyperkiön numero on vaihtunut.



- Miettinen ja Stammeier ovat muuttaneet Otaniemeen, mutta eivät samaan 
asuntoon.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 20/2002. 

7. SISÄASIAT
- Seuraavan snapsin aika. 

8. PHUKSIASIAT
- APC:stä on jo 30 sivua valmiina. Kaput tarvitsevat digikameraa ja kansien kanssa 

on hieman pähkäilemistä.
- Phuksit tulevat 2.9. klo 8.00 ja ovat osastolla klo 10.00.
- ISOille on tulossa kesäpäivät. 

9. SUHDEASIAT
- Norja kokous oli eilen. 18 ihmistä oli paikalla ja muutamat olivat ilmoittaneet 

olevansa estyneitä. Listassa on tällä hetkellä yhteensä 35 nimeä, mutta mukaan 
voidaan ottaa vain 17 innokkainta. Murto anoi pakun käyttöoikeutta ja se 
myönnettiin. Lisäksi Niemelä ja Murto sopivat tilinkäytöstä. Sponsseja on tullut 
mukavasti, mm Red Bull.

- Pohjoismaisesta yhteisestä sähköpostilistasta ei ole kuulunut mitään. 
- Pykälän äijä oli kysellyt Pakkaselta yhteisistä sitseistä, mutta ensi viikolla 

jutellaan lisää. Pykälällä on todella siistit tilat Lauttasaaressa.  

10. MYYNTIASIAT
- T-paidat tulevat vasta maanantaina ja toimituskulut saadaan myöhästymisen takia 

anteeksi.
- Pohdittiin jälleen kerran flipperistä ja Pakkanen kattelee Pelican sivuilta tietoja 

niistä. 
- Kilulle halutaan uusia spostin lukukoneita. Linnanto, Murto ja Hirvonen ottavat 

projektin. 

11. OPINTOASIAT
- Miettinen: “Vituiks meni”. Sama sanonta tuntui pätevän kaikkiin. 

12. TALOUSASIAT
- Ei taloutta.

13. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- KurVin kuvat ovat hukassa, mutta Peltonen ja Hyunh ovat jo aloittaneet tekemään 

tilinpäätöstä.
- Jaosten pitää tsemppailla syksyllä.
- Elämysjaos on menossa Stella Stariin ja Peltonen kertoi, että sen saa varata ihan 

ilmaiseksi. 
- Urheilua on tiistaisin klo 18.00 Alvarilla. 

14. TEOLLISUUSASIAT
- Pakkanen törmäsi Alloon keskustassa ja tämä kiitteli kovasti Tupsahduksesta. 



15. OHJELMA-ASIAT
- Lakkisitsit menivät ja oli oikein kivaa jälleen kerran, vaikka Myllyperkiö antoi 

ylen kattilaan.
- Hallituksen kesäpäivät ovat Miettisen mökillä noin 270 kilometrin päässä 

Mäntällä.
- Stammeier kutsui kaikki heinäkuussa Müncheniin.
  
16. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Ei mitään. 
  
17. TEMPAUSASIAT
- TKY:lle annetaan 130-vuotis lahjaksi joku kone tai iso kuulalaakeri, mutta pöytä 

projekti haudataan.
- RWBK täyttää 70 vuotta ja yritettään keksiä sille jotain kivaa lahjaksi. 
 
18. PAKUASIAT
- Meille tulee uusi kiva Toyota Hiace.
- Pysäköinti sakon saanut saatiin kiinni ja hän pahoitteli ja lupasi maksaa heti 

miten. 

19. KUULUMISIA TKY:STA
- Nieminen on menossa ensi viikolla yrityssuhdeneuvoston kokoukseen.
- TKY:lle on perustettu Akateeminen jaloviina seura eli Jallu.
- Lakinlaskijaisten pääesiintyjä on varmistunut, mutta sitä ei ole vielä julkaistu.
- TKY on lomalla.

20. META
- Kamerasta pitää pitää parempaa huolta.
- Farmaseuteilla on tänään pileet.
- SIK lainasi ghettoblasteria. 

21. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään kesäpäivillä 13.7.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.31.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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