
KOKOUS  9/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  5.3.2003 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
Valtteri Murto     ulkoministeri
Sarah Korhonen phuksikapteeni

Jutta Lindqvist     phuksikapteenin adjutantti
Kari Kanninen juomanlaskija
Aleksi Helander juomanlaskija
Mia Niemi emäntä
Nina Pitkänen emäntä
Janne Lintala excumestari 
Laura Vanhatalo kulttuurivastaava
Tuukka Takala lukkari
Kosti Pohjoisaho pakuvastaava
Paavo Pakkanen päätoimittaja
Petri Vähäpesola phuksivääpeli
Elina Jalasoja kiltisvastaava
Olli Jaarinen ATK –vastaava Poistui kohdassa 5
Markus Nieminen teollisuusviikkovastaava
9 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Stammeier ja Ranta.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi yhdellä muutoksella. Kohta 17 siirrettiin 

kohdaksi 7.

5. ILMOITUSASIAT 
-  KIK-SIK-joukkue tuli tremolossa kolmanneksi.



- Viuhko toi kiltikselle uuden pöytälätkän, joka on kaikkien mielestä hirmu hieno!
- IE siivosi maanataina varastoa. Älkää sotkeko!!!
- TEK:n edustaja Antti Kastren kävi kertomassa TEK:n tekemisistä ja siitä kuinka 

sitä voi hyödyntää killassa. Kiltahuoneelta löytyy oheismateriaalia jota hän myös 
jakoi, ja info-kalvot löytyvät sivuilta www.tek.fi. Lahjontaan käytettiin  kyniä, 
karkkia ja tarroja. Tulevasta yhteistyöstäkin keskusteltiin ja killan puolelta tuli 
ehdotus josko pelkän mainoksen sijasta voitaisiin KoLehteen saada ihan oikea 
TEK:iä käsittelevä juttu. Vaikutti lupaavalta.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 7/2003  ja 8/2003 pöytäkirjat. 

7.OHJELMA-ASIAT
- Myllyperkiö nakittaa ihmisiä viihdyttämään ja vastaanottamaan  kaukaisia 

vieraitamme. Tarvitaan ihmisiä täksi illaksi, huomisaamun exculle ja itse 
kirkastusjuhlille.

- Kirkastusjuhlille on saatu sponssi. Mietittiin miten se olisi kaikkein paras käyttää, 
niin että siitä olisi kaikille mahdollisimman paljon iloa. Ruokaa tulee paljon ja 
ilmaista juotavaa jonkin verran. Loput juomat myydään opiskelijaystävälliseen 
hintaan. Viimeinen sana asiasta jätetään isännälle.

- Kirkastusjuhlilla on lakinkäyttöoikeus 6.3.2003 klo 10.00 – 7.3.2003 klo 06.00.
- Paljon ihmisiä toivotaan auttamaan juhlien loppusiivouksessa!!

8. SISÄASIAT
- Päivitykset tulee saada kuntoon killan sivuilla! halopedien varajäsenet puuttuu 

edelleen. Myös jaos listat kuntoon ASAP. Jaarinen!!!
- Päätettiin killan ansiomerkkien saajat, jotka julkistetaan Kuuban yössä 29.3. Ja 

kaikkia muistutettiin ettei hakemuksista hiiskuta kenellekään!!
- Jatkettiin uuden lehden tilaamisesta keskustelua. Engman oli asiaa selvitellyt, ja 

Cosmo olisi halpa. Monen mielestä ko. lehdessä ei ole muuta hyvää kuin testit, 
joiden Murto asiantuntevasti ilmoitti löytyvän myös osoitteesta 
www.cosmopolitan.fi. Ei tilata vielä, koska ei päästy yhteisymmärrykseen 
lehdestä. Kysely kiltikselle, mikä lehti olisi hyvä.

- Kaikkien hallituslaisten tulee allekirjoittaa tuloslaskelma ja tase. 

9. PHUKSIASIAT
- Korhonen ja Lindqvist haluavat pitää kokouksen jälkeen pikku palaveri ilman 

phukseja. 

10. JAOSASIAT
- Engman iteroi sähköpostilla pommittamalla jaosinfolle ajan.
- Suhdejaos on tulossa viihdyttämään Kirkastusjuhlille.

11. SUHDEASIAT
- Vuosijuhlat:

- TF: Myllyperkiö, Vähä-Pesola, ei tukea.
- Mittarit: 21.3. DL 14.3. ei kiinnostuneita, viestiä eteenpäin.
- Raksa: 11.4. DL 14.3 halukkaita on paljon, Myllyperkiö 
selvittelee paljonko pääsee.



12.KUUBAN YÖ 88
- Nakki napsuu ihmisille kohtapuoliin. Tunti sitten pidettiin kokous IE:n, 

lukkareitten ja muutaman muun kesken. Ohjelma on valmis, paria hienosäätöä 
lukuun ottamatta.

13. MYYNTIASIAT
- Karkkikone on tilauksessa.
- Limpparikone olisi myös hyvä. Taas on tullut 30€ hävikkiä pelkästä limsan 

myynnistä.
- Varastossa on vielä aika paljon irtokarkkeja joista tulee päästä eroon jossain 

vaiheessa. Phukseja pussittamaan. 

14. OPINTOASIAT
-  Infopäivä tulee 2.4., mutta osuu ikävästi päällekäin pitkän excun kanssa. Ständillä 

tulee olla koko ajan kaksi opiskelijaa. lista ajoista kiertää, ja Engman etsii auki 
jääneisiin aikoihin loput.

- Opiskelijoita tarvitaan myös osaston tutkintotakenneuudistustyöryhmään. DL 
selviää myöhemmin ja Engman lähettää tarkempaa tietoa asiasta sähköpostilla. 

15. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset,  130.94€:n suuruiset laskut.
- Hyväksyttiin tuloslaskelma vuodelta 2002.

16. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  Kurvin ohjelma kulttuurin osalta on kunnossa, löytyy liitteestä 2. Kilta tukee 

ohjelmaa seuraavasti:
- Stella Polaris 3€/lippu
- Halmarkin tuki niin, että lipun hinnaksi tulee 8€. Lipun hinta 
riippuu osallistuja määrästä, noin 8-10€.

17. TEOLLISUUSASIAT
- Ensiviikolla on teollisuusviikko. Kaikki kuuntelemaan luentoja!!!
- Ei haluta sponsseja pakuun, koska jos jotain ikävää sattuu ei kukaan halua 

nimeään mukaan.
- Teollisuusviikon kahvituksiin tarvitaan termareita ja toinen kahvinkeitin.
 
  
18. KUULUMISIA OSASTOLTA
-  Engman, Stammeier, Miettinen, Vähä-Pesola ja Hietikko kävivät tutustumis 

vierailulla Leilan ja Häkkisen luona.
  
19. TEMPAUSASIAT
- Vitriinistä on loisteputki rikki. Ranta tietää asian.
 
20. PAKUASIAT
-  Piirainen hoitaa huomis aamun pakunakin.

21. KUULUMISIA TKY:STA
- Wappuna esiintyjänä Maija Vilkkumaa. Hymistelyä ja murinaa...



22. META
-  

23. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon torstaina 13.3 klo 16.15
- Iltakoulu maanantaina 10.3 klo 16.00 (ok20 pieni)

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.01

Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen

puheenjohtaja   sihteeri
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