
KOKOUS  11/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  19.3.2003 klo 16.00

LÄSNÄ

Tatu Miettinen  puheenjohtaja
Noora Herronen sihteeri
Outi Engman opintoministeri
Lasse Hietikko teollisuusministeri poistui kohdassa 13
Juha Viuhko talousministeri
Mikko Piirainen     isäntä
Elisa Myllyperkiö     sisäministeri
Valtteri Murto     ulkoministeri
Eeva Lempinen tiedotusministeri

Jutta Lindqvist     phuksikapteenin adjutantti
Kari Kanninen juomanlaskija
Aleksi Helander juomanlaskija
Mia Niemi emäntä
Janne Lintala excumestari 
Petri Lehikoinen liikuntavastaava
Tuukka Takala lukkari
Paavo Pakkanen päätoimittaja
Petri Vähäpesola phuksivääpeli saapui kohdassa 6
Elina Jalasoja kiltisvastaava
Olli Jaarinen ATK –vastaava

9 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Pitkänen, Ranta ja Nieminen. 

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
-  Ei ilmoitusasiaa

6. TEOLLISUUSASIAT



- Hietikko kyseli että mikäli excun hinta menee yli 45 €:n majoitus ongelmien 
vuoksi, onko kilta halukas maksamaan ylimenevän osan? Luvattiin maksaa. 
Osastolta ei heru rahaa edes bussikyyteihin.

- Haalarit on kasassa mainosten osalta. Ainoastaan Partek vielä auki.
- Kuubikseen saadaan sillikselle energiajuoma Ediä. 
- Andritz-yhteistyö vielä työn alla.
- Foster wheeleristä ei ole kuulunut vielä mitään teollisuusviikon osalta.

7. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 10/2003 pöytäkirja, parilla pikku korjauksella. 

8. SISÄASIAT
- Sarlin tilaa lisää 11 kpl:een prujukortteja.
- Kirjastusjuhlista juttu KoLehteen. Tamperelaisten excupäiväkirjasta otoksia. 

Äippä (Myllyperkiö) kirjoittaa kirkastusjutun. Kuubiksestakin tarvittaisiin juttu. 
Voisiko kirjoittajia olla useampi, kuten tekijät, kutsuvieraat ja puhuja. Toimitus 
miettii asiaa.

- Tiedotusmeili tulee hallitukselle tarkastettavaksi keskiviikkona klo 16.00.
- Tarvittaisiin 10 opiskelijaa auttamaan Metin koululaisille järjestämään kilpailuun. 

Päivä on todella huono, 10.4. samana päivänä phuksijäynä. Kysellään kik-jassilta 
vapaaehtoisia. Asiasta liitteenä 2 sähköposti.

9. PHUKSIASIAT
- Muuntokoulutettavia oli lakkia hankkimassa 14 kpl.
- Muutamilta puuttuu excupisteitä.

10. JAOSASIAT
- Kahvia tulee kokouksiin.

11. SUHDEASIAT
- Määttäselle ei saatu sorvattua lahjaa. Miettinen tehnee reissun Tapiolaan 

huomenna aamutuimaan. Lahjaidea: suuret saappaat.
- Valtteri vaikenee.
- Vuosijuhlat:

- IK: Lähtijöitä Miettinen, Murto, Myllyperkiö ja Viuhko. 
Tukea 8 €/hlö.
- Pykälä: 12.4. Lähtijöitä Viuhko, Vähä-pesola? DL 24.4. 
Myllyperkiö ilmoittaa aluksi että kaksi on tulossa. 

- Kiltamme on haastettu jäynäkilpailuun, joukkueen nimi on Hefaistos. Engmanilla 
visio hienosta jäynästä.

- IK:n lehteen piti kirjoittaa onnittelu. Murto hoitaa.

12.KUUBAN YÖ 88
- Juhlapuhujan tarjoama snapsi tulee olla tiedossa perjantaina.
- Sillikselle myydään lippuja ovelta. Asiasta sähköpostia Kuubikseen osallistuville.

13. MYYNTIASIAT
- Soitellaan parin viikon kuluttua uudelleen karkkiautomaatista. Voi olla että menee 

aika pitkään ennen kuin se saadaan.



- Halutaanko tilata vapuksi merkki? Nyt olisi hyvä tarjous! Ei tarvita.

14. OPINTOASIAT
- Kemmalaiset negistelee kurssin siirtoa syksyyn. Meidän tyypit saa mennä raksan 

kurssille syksyllä.
- Halopedtyöryhmässä ei ollut meidän halopedejä lainkaan.

15. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 1421.26 €:n suuruiset laskut.
- Yksi kalvolasku menee tarkastukseen. Viuhko hoitaa.
- Tempulle järkevämpi toiminta malli? Tällähetkellä kaikki tempulta maksettavat 

tuntuu tappiona bileiden budjetissa. Karhutaan vanhat miinuksella olevat tilit pois.
- CD-RW levyjä ja näytönohjain tarvitaan. Jaarinen saa hankkia.
- Uuden tietokoneen hankkiminen liikkeelle.

16. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Hävittiin sählyssä 11-3 sähkölle...
- Eilen oli kiipeilemässä 6 tyyppiä. Killalle jäi maksettavaa 10€.
- Speksi lippuja on mennyt ihan kivasti.

17. OHJELMA-ASIAT
-  Ei ihmeempää.
- Miesten ja naisten saunassa oli hiljaista ja se tuli aika kalliiksi. Olisiko hyvä jos 

olisi ennen saunaa jotain aktiviteettia? IE kehittelee.
  
18. KUULUMISIA OSASTOLTA
-  Rehtorin vaalit 28.4. klo 13.00. Osatoneuvoston jäsenet hoitakoon itsensä 

paikalle! 
- Määttänen haluaa rehtoriksi.
- Vaalipaneeli viikolla 15.
  
19. TEMPAUSASIAT
- ei tempausasiaa.
 
20. PAKUASIAT
-  Pakun voi vuokrata 17.4. Kattellaan tarkemmin lähempänä.
- Jaarinen hoitaa huomisen nakit.
- Esportnightin pakumaksut jaetaan TKY:n ja Viitalan kesken.

21. KUULUMISIA TKY:STA
-

22. META
-  Kiltiksen pleksitaulu tulee päivittää.

23. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona klo 14.00. 

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.23.



Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen

puheenjohtaja   sihteeri
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