
KOKOUS  8/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  27.2.2003 klo 16.00

LÄSNÄ

Tatu Miettinen  puheenjohtaja
Noora Herronen sihteeri
Outi Engman opintoministeri
Lasse Hietikko teollisuusministeri
Juha Viuhko talousministeri
Mikko Piirainen     isäntä
Elisa Myllyperkiö     sisäministeri
Sarah Korhonen phuksikapteeni

Mia Niemi emäntä
Nina Pitkänen emäntä
Janne Lintala excumestari 
Laura Vanhatalo kulttuurivastaava
Petri Lehikoinen liikuntavastaava
Tuukka Takala lukkari
Elmo Allén lukkari
Hanna Stammeier phuksivääpeli
Leena Ranta ISOvastaava 
Elina Jalasoja kiltisvastaava
Markus Nieminen teollisuusviikkovastaava

8 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.11

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Pakkanen, Lindqvist, Takala, 

Murto, Vähä-Pesola ja Pohjoisaho

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yhdellä muutoksella. Kohta 21 siirrettiin 

kohdaksi 6 ja muita siitä eteenpäin yhdellä eteenpäin.

5. ILMOITUSASIAT 
-  Prujukoneet reistailee. Huoltomies on soitettu, kiitos Valtteri “kerran 

prujumestari, aina prujumestari” Murrolle.



6.KUULUMISIA TKY:STA
- Kiltakummi Erik Karlsson Kävi kertomassa kiltakummin toiminnasta ja kyseli 

samalla killan toiminnasta ja kuulumisista. Sovittiin vastavierailusta TKY:lle 17.3. 
Karlsson tutkii vapaita aikoja ja ilmoittaa sen meille myöhemmin.

7. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 6/2003 pöytäkirja. 

8. SISÄASIAT
- Esityslistassa oli kyselty webbikameran perään, mutta koska ATK-vastaava 

Jaarinen ei ole paikalla, siirretään asia seuraavaan kokoukseen.
- Jos joku kirjoittaa esityslistaan asian jota haluaa käsiteltävän, tulee tästä eteenpäin 

laittaa myös nimi perään, jotta tiedetään kuka asiasta haluaa keskustella.
- Koppiin kaivattiin lisää ilmoitustauluja ja Stammeier ilmoittautui vapaaehtoiseksi 

askartelemaan sellaisen viinipullonkorkeista. Rannalta saattaa löytyä myös valmis 
kotoa, jonka tuo jos löytää.

- Myllyperkiöltä saattaa löytyä käyntikorttikansio, jonka lupasi tuoda koppiin jotta 
saataisiin kortit pysymään tallessa ja järjestyksessä.

- Pöytäkirjoja halutaan nyysseihin.Ei laiteta ainakaan vielä, koska netistä löytyy. 
Keskustellaan asiasta lisää. Pyritään kuitenkin antamaan mahdollisimman paljon 
tietoa ulos, jottei tule sisäpiiripuheita.

- Kiltiskyselyn tulokset ovat tulleet (liite 3). Jalasoja esitteli parannusehdotuksia:
- Tulisi pitää talkoot, joissa siivottaisiin kiltahuone, järjesteltäisiin vitriinejä ja 

hankkiuduttaisiin eroon turhasta romusta jota pyörii kiltahuoneella. IE on 
pitämässä varaston siivous talkoita maanantaina 3.3, joten silloin vi siivoilla 
myös kiltahuonetta. Kaikki mukaan!

- Karkkikonetta oli kyselty, ja Miettinen tilaa sellaisen jo ehkä huomenna. 
Maksaa 40€/kk, mutta hävikki on joka tapauksessa niin suurta että jäädään 
vähemmän tappiolle koneen kanssa. Hintojen nostoa voidaan ehkä 
tulevaisuudessa harkita.

- Kiltahuoneelle kaipailtiin vesipistettä. Osasto on menossa kohtapuoliin 
remonttiin, katsellaan josko silloin irtoaisi.

- Viuhko on voittanut K-kaupan kilpailusta pöytälätkän, jonka voisi sopivaan 
hintaan luovuttaa killalle, koska edellienn on taas rikki. Hinta jäi vielä auki.

- Lehdet tarvitsevat enemmän tilaa ja kansioita tai laatikoita. 
- Lisää tuoleja tarvitaan. Ainakin baarijakkaroita, koska aika monta on mennyt 

rikki. Metalliset voisi olla kestävämpiä. Jalasoja selvittää hintoja.
- Kaseteista halutaan eroon ja levyjä tilalle. Levyjä saa tuoda!! CD-teline 

löytyy jo, uutta ei tarvita.
-  Stammeier haluaa toisen ison roskiksen. Saa käydä ostamassa saavin, 

halvempi parempi! Ja neliskulmainen olisi kiva!
- Miettinen esitteli vuoden 2003 toimintasuunnitelmaa. Löytyy netistä kokouksen 

jälkeen. Olisi kiva jos kaikki lukisivat sen vielä huolellisesti läpi ja ilmoittaisivat 
Miettiselle mikäli korjattavaa löytyy. Valmiin toimintasuunnitelman tulee olla 
Niemelällä 4.3 mennessä.

- Korhonen haluaa kiltahuoneelle naistenlehtiä. Mietittiin jonkin nyt tilattavan 
lehden korvaamista jollain muulla, mutta todettiin että jokisella lehdellä on 
vankka kannattajajoukko, ja tulee varmasti sanomista jos jostain hankkiudutaan 
eroon. Tilataan siis uusi. Korhonen tutkii vaihtoehtoja ja hintoja.



- Mietittiin miksei koskaan otettu käyttöön netissä olevan tapahtumakalenterin 
päivityssysteemiä, jolla esim. IE voisi itse päivittää tapahtumat ilman ATK-
vastaavan apua. Asia jäi vaiheeseen.

9. PHUKSIASIAT
- Keskusteltiin  salaisia phuksi juttuja, jonka ajaksi Vanhatalo ja Lehikoinen ajettiin 

ulos kokoushuoneesta.

10. JAOSASIAT
- Jaosten vetäjät miettivät keskenään sopivan ajankohdan jaos infolle.
- Ohjelmajaoksen kokouksessa oli 4 ihmistä. IE on hukassa jos ei apua löydy.
- Elämysjaoksen kelkkaa rakennellaan. Luvassa loistava spektaakkeli. Jaokselle 

myönnettiin lupa lainata pakua laskiaisena.

11. SUHDEASIAT
- MET-yhteistyö ei jatku ainakaan infojen muodossa. Voimme anoa toiminta-

avustusta jotain tempausta varten joka järjestetään koululaisille. Miettinen ja 
Hietikko pitävät yhteyksiä yllä Puustiseen (joka on Korhosen äidin pikkuserkku). 

- Fyssan vuosijuhlaan lähdössä Heikki Hirvonen (kiltakunnan jäsen) + avec, ei 
tukea.

- TF: 22.3 lähdössä Murto, Miettinen, Myllyperkiö, tukea 7.50€/hlö, mikäli kaikki 
pääsee, jos pääsee vain kaksi edustajaa ei tukea myönnetä. Myllyperkiö tarkistaa 
montako pääsee.

- SIK kyselee olisiko meiltä lähdössä ihmisiä Tremoloon täydentämään heidän 
joukkuettaan. Engman, Vanhatalo ja Myllyperkiö vaikuttivat kiinnostuneilta.

12.KUUBAN YÖ 88
- Käytiin läpi ansiomerkkihakemuksia ja päätettiin miettiä niitä seuraavaan 

kokoukseen asti.
- Juhlapuhujaksi on varmistunut, Tuomo Haukkovaara Aerosystemsiltä, ja hän on 

lupautunut maksamaan snapsikierroksen
- Jos joku on menossa Täffälle päin ottaa mukaan mainosjulisteen ja vie seinälle.

13. MYYNTIASIAT
-  Karkinmyynti on tauolla.

14. OPINTOASIAT
-  Ei akuuttia asiaa.

15. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 554.48 €:n suuruiset laskut.
- Puhelinlaskut pitäisi saada pienemmiksi. Mikäli asut kylässä, laita kopin seinällä 

olevaan listaan kotinumerosi!!

16. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  Teatteriin 14.3. Gagarinin tie klo 19.00 Pasilassa. Varataan 10 lippua.
- Speksiin tulee varata 25 lippua, 12.3. tai 13.3. päivälle.
- Kurvi on viikolla 12. Ainakin seinäkiipeilyä ja curlingia. Myllyperkiö toivoi 

jousiammuntaa.



17. TEOLLISUUSASIAT
-  Mietittiin kannattaisiko yrittää saada mainoksia pakettiauton kylkiin. 

Pakutoimikunta, Pohjoisaho ja Lehikoinen jatkavat miettimistä.
- Teollisuusviikko tulee ja mainokset tulee seinille kokouksen jälkeen.

18. OHJELMA-ASIAT
- 28.2. klo 12.00 tulee myyntiin 40 lippua kirkastusjuhlille. kaikki ostaa lippunsa, 

elleivät ole töihin tulossa. 2€ kpl. 
  
19. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Ei kiirreellistä asiaa. 
  
20. TEMPAUSASIAT
- Lehikoinen ostaa kiltikselle halpoja tikkoja.
- Haalarit tilataan Putsiinilta. Hintavertailutaulukko ja kokomäärät liitteessä 2.
 
21. PAKUASIAT
- Ei pakuasiaa. 

22. META
-  Phukseilta puuttuu projekti, kun phuksimerkki jaettiin haalareiden mukana. Jotain 

voisi kehitellä, hallitusphuksit ottakon homman haltuun.

23. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona klo 16.00

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.50

Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen

puheenjohtaja   sihteeri
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