
KOKOUS  25/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  12.9.2002 klo 14.00

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Mari Lignell sihteeri
Noora Herronen opintoministeri
Markus Nieminen teollisuusministeri saapui kohdassa 6
Antti Niemelä talousministeri
Antti Laine     isäntä poistui kohdassa 11
Jaakko Havola     sisäministeri
Valtteri Murto     ulkoministeri + lukkari
Sarah Korhonen phuksikapteeni

Mikko Kaasalainen juomanlaskija
Eero Laakkonen juomanlaskija
Hanna Stammeier emäntä
Sari Mäkinen emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Tuomo Linnanto lukkari
Juha Viuhko pakuvastaava
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Heidi Maanniemi tiedottaja
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava

9 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.08.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Hyunh, Myllyperkiö, Stammeier 

ja Alanko.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Phuksisitsit meni hyvin ja lukkaireilla pysyi homma hyvin hallussa. 



6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 24/2002. 

7. SISÄASIAT
- Pehrsson ja Murto hoitavat koppiin uuden koneen kilun nurkasta olevasta 

romukasasta. Uuteen koneeseen ostetaan polttava cd-asema. Murrolle annettiin 
lupa ostaa sellainen, kunhan se ei ylitä 150€. Uuteen koneeseen laitetaan UBS.

- Hyunh ostaa kameraan akut.
- Laine ehdotti TKY:lle vuosijuhlalahjaksi jokaiseen saunaan lämpömittarit ja 

Linnanto ehdotti jakoavainta lasikaapissa, jonka saa rikkoa vasta äärimmäisessä 
hädässä. Lignell ilmoittaa Väisäselle, että emme kunnosta TKY:lle 120-
vuotislahjaksi annettua pöytää, vaan teemme jotain muuta.

- Kopin siivousvuorolista on nyt kopin seinällä.
- Nieminen tilaa 1000 kpl KIK:n merkkejä ja 500 kpl bordellimerkkejä.
- Lignell pisti yhteistietolistan kiertoon ja pyysi kaikkia päivittämään tietonsa. 

Samalla Havola ehdotti, että kaikista kerättäisiin koko nimi ja syntymäaika, jotta 
tulevilla polvilla olisi helpompi löytää tämän vuoden toimijat. Pakkanen velvoitti 
kaikkia ainakin liittymään TKK:n alumni järjestöön.

- Vakkarikokousaika syksylle on maanantaisin klo 14.30. Samalla päätettiin, että 
kokouksissa tullaan keskustelemaan paljon, joten kokoukset saattavat venyä.

- Kameran muistikortin piti tulla jo 9.9., mutta ei ole näkynyt. Pakkanen selvittelee 
ja Ranta ostaa kameralle varauskirjan.

- Viime vuonna osastolla järjestettiin TKY:n kampusriehan kanssa samaan aikaan 
osastolla osastojen esittelyä. Nyt asiasta ei ole kuulunut mitään. Pakkanen ottaa 
yhteyttä Määttäsen sihteeriin Erika Ruohoseen.

- Havola annettiin lupa ostaa prossisia rintamerkkejä.

8. PHUKSIASIAT
- Pizza hut –exculle tarvitaan joku puhumaan. Linnanto lupasi tulla laulattamaan 

ihmisiä ja Korhonen pyytää lisäksi Kallasta juoruilemaan. Lähtö on klo 11.00.
- Skumpparisteilyn liput ovat loppuun myytyjä.
- Etikettiluennolla oli jopa 170 ihmistä. Samoin ulkopeli-ilta veti paljon porukkaa, 

joten ensimmäinen viikko näytti menneen hyvin. Myös muuntokoulutettavat ovat 
olleet erittäin hyvin mukana kuvioissa ja kiitos siitä kuuluu Tuomas Jokelalle, 
muuntojen ISOlle. 

9. JAOSASIAT
- Jaosten vetäjiä patisteltiin laittamaan yhteitietonsa jaosten ilmotauluille.
- Tiedotusjaoksella on kokous maanantaina 16.9. klo 14.00. 

10. SUHDEASIAT
- Norja edistyy jälleen ja kaikki on nyt hoidossa. Murto ottaa vastuulleen mukaan 

digikameran ja mankan sekä vanhoja haalareita soutajille. Sipilä ottaa lisäksi 
OUBSin kamoja, joten kuvamateriaalista ei tule olemaan pulaa.

- Tukholman koneteekkareiden vuosijuhlat, Adacasque, on 16.-17.11. eli samaan 
aikaan kuin TKY:n vuosijuhlat. Lähtijät päätetään myöhemmin.

- InnoIT on Vaasassa 3.-4.-10. Ohjelmassa on Wärtsilä excu, illanviettoa ja 
rastirata. Lähtijöitä otetaan mukaan yhteensä 50 KIK:stä, SIK:stä ja AS:ltä. 
Lähtijät päätetään myöhemmin.



- Tammerkosken improbatur on 3.10. eli se on Hämeenkadun appron varjobileet. 
Suhdejaos hoitaa osallistumisen ja tiedottamisen.

- Pakkanen oli ottanut selvää Tallinnan koneteekkareista. Heillä ei ole yhteistä 
kiltaa, mutta muutamia aktiivisia ammattiainekerhoja ja kilta on suunniteilla. 
Pyysivät apua ja voi olla, että täältä lähtee iskujoukko katsastamaan paikalliset 
olot.

- Havola lähettää NMT:n pöytäkirjan myös KIK:lle ja muille Suomen 
koneteekkareille.

- 10.10. on Kauppakadun appro Jyväskylässä.
- Lappeen rantalaisia tulee tänne 19.9. ja Nieminen hoitaa heidän majoittautumisen. 

Havola lupasi hauskuuttaa heitä esim käsillä kävellen.  

11. MYYNTIASIAT
- Hävikin laskenta alkaa pikapuolin.
- Selectan automaatit maksavat 90€/kk, joten se ajatus hylättiin. He lupasivat 

harkita siirtävänsä päälafkan automaatin meidän kilulle ilmaiseksi, mutta siitä ei 
ole meille mitään hyötyä.

- Myyntikassasta pitää ottaa setelit pois heti, jos niitä näkee. Setelit siirretään 
alimpaan laatikkoon lippaaseen, jossa lukee myynti. Lisäksi myyntivihkoon pitää 
merkitä siirtämänsä summa. Karkin häviämisestä lähetetään meili ISOille, 
phukseille ja jasille. 

- Yllättäen t-paidoista ei ole kuulunut mitään.
- Siivouspantti ei ole tullut takaisin viime phuksijäynästä. 

12. OPINTOASIAT
- Herronen pistää kirjamarkkinanakkimeilin tulemaan ja tekee koppiin listan, johon 

merkitään ihmisten tuomat kirjat.
- Ensi vuoden halopedien valintaa tulee kiinnittää huomiota, koska Rehtorin vaalit 

on tulossa. 
- Osastollakin on puhuttu erikielisestä opetuksesta ja siitä kärsiikö opetuksen laatu. 
- Kokousmateriaali tulee aivan liian myöhään opiskelijaedustajille.
- Herronen pyysi kaikkia halopedejä kertomaan myös hänelle, mitä kokouksissa 

puhutaan.
- Lignell pisti osaston laatuleima-paperin kiertämään. 
- Miettinen on käynyt luennoilla. 

13. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 2665,98 €:n suuruiset laskut.
- Välitilinpäätös on valmis ja tilintarkastajat Kallas ja Salminen tulevat tutustumaan 

siihen 20.9.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- KurVin tilipäätös tulossa.
- Kauppiksen porukkaa haluaisi tulla johonkin tapahtumaan.
- Ilmaista balettia on tarjolla 18.9. jasiihen jaetaan lippuja päälafkan ala-aulassa 

16.9. klo 12.00.
- Viini ja juustoilta on pohdinnan alla.
- Mäkiautokisa oli Peltosen mukaan siisti juttu.
- Oksetille annetaan rahaa elämysjaoksen budjetista OUBSin nauhoitukseen.



- Maanantaisin pelaataan sählyä klo 9-10 ja koripalloa klo 12-13 sekä 
keskiviikkoisin sählyä klo 12-13.

15. TEOLLISUUSASIAT
- Pitkä excu tuottaa ongelmia ja voi olla, että se joudutaan siirtämään viikolle 43. 

Nieminen ottaa yhteyttä Häkkiseen, jos Häkkinen voisi auttaa illanviettojen 
järjestämisessä. 

- 10.10. on yrityssauna Rautaruukille.
- Miettinen yrittää phuksiexcua. 

16. OHJELMA-ASIAT
− Wirsun läpilaulantaa on toivottu ja se koitetaan järjestää.
− Skumppis on tulossa.
 
17. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Laivalabra suunnittelee perustavansa oman alumnijärjestön. 
  
18. TEMPAUSASIAT
- Peltonen ja Sipilä hoitavat pipiä Tepiä.
 
19. PAKUASIAT
- Lommoa ei korjata vielä. 
- Viuhko pistää pakunsivut ja paperit kuntoon.
- Lainauskirjassa oli outo lappujen, jonka Peltonen hoitaa. 

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Lakinlaskijaiset ovat tulossa ja mainokset ovat tulleet kokouksen aikana seinälle.
- TKY järjestää tanssikurssin.

21. META
- Kaasalaisella on synttärit ja Nieminen tarjosi hänelle keksin.
- Tänään on ilmaiskonsertti Makasiineilla ja sinne kannattaa mennä.
- Häkkiseltä tuli tieto, että illanvietto Masalle Turkuun saattaa olla mahdollinen. 
- Häksä täyttää 55 vuotta kohta puoleen ja Nieminen selvittelee milloin.

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 16.9.2002 klo 14.15.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.40.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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