
KOKOUS  13/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  1.4.2003 klo 12.15

LÄSNÄ

Tatu Miettinen  puheenjohtaja
Noora Herronen sihteeri
Outi Engman opintoministeri
Juha Viuhko talousministeri
Mikko Piirainen     isäntä
Elisa Myllyperkiö     sisäministeri
Valtteri Murto     ulkoministeri Saapui kohdassa 6
Sarah Korhonen phuksikapteeni Saapui kohdassa 6
Eeva Lempinen tiedotusministeri

Jutta Lindqvist     phuksikapteenin adjutantti
Kari Kanninen juomanlaskija
Aleksi Helander juomanlaskija
Paavo Pakkanen päätoimittaja
Hanna Stammeier phuksivääpeli

9 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 12.20.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Pohjoisaho, Pitkänen, Niemi ja 

Ranta.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Eeva rikkoi Outin mukin.
- Lempinen muistuttaa että tusseja saa lainata mutta ei hukata!
- Wappu tulee kovaa vauhtia!

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 11/2003 pöytäkirja. Korjaillaan pari kirjoitusvirhettä.
- Miettisen puhelin soi kesken kokouksen. Kierros kaikille!!!

7. SISÄASIAT



- Käytiin läpi kongin säännöt. Ainoa mihin oli huomautettavaa oli kohta 7. Tulisiko 
sanamuoto muuttaa sellaiseksi että käy ilmi ettei isännän ole pakko maksaa 
kongin täyttöä joka bileissä? Päätettiin ettei kuitenkaan puututa sääntöihin, isäntä 
laittaa testamenttiinsa kohdan kongista. Lempinen huomautti että laulaessa viina 
on pahasta. Parasta on 36 asteinen vesi. Ei saanut suurempaa kannatusta. 
Hyväksyttiin kongin säännöt. Säännöt liittenä 2.

- Kahviautomaatin esittelijä oli käynyt perjantaina, ja osasto on nyt sysäämässä 
hankintaa kokonaan killalle. Byrokratia osastolla on niin hirmuista että sen 
hankkimiseen menisi vuosi. Mietitään vielä mitä tehdään.

8. PHUKSIASIAT
-  Tapahtuman X paikka X on varma.
- 24.4. klo 12.15 on Wappuluento. Sieltä saa hyödyllistä tietoa wapun ajan 

tapahtumista. Suunnattu phukseille, mutta kaiki muutkin saavat tulla mukaan!

9. JAOSASIAT
- Suhdejaos juotti norjalaisia ja ruotsalaisia viikonloppuna.

10. SUHDEASIAT
-  Vähä-Pesola perui Pykälän vuosijuhlailmoittautumisen. Viuhkolta puuttuu kaveri, 

joten laitetaan suhdejaokselle viestiä.
- Norjalaiset lähti kotiin ja niin teki ruotsalaisetkin, joilta tulikin jo kiitosmeili. 

Tampere kiitteli myös juhlista. Norjalaisille jaettiin Kuuban Yössä muistoksi 
hienoja avaimia.

11.KUUBAN YÖ 88
- Meni jo! Ja niin meni rahaakin. Bussikyyteihin ei mahtunut, ja niitä oli liian 

vähän. Katsellaan mitä takseja maksetaan sitä mukaa kun laskuja tulee ja kuitteja 
ilmaantuu.

- Filmit on kehityksessä ja nodettavissa keskiviikkona. Pakkanen lupasi käydä 
hakemassa, kun asuu samalla suunnalla.

- Pääjuhla oli jees, jatkot oli rock ja silliskin kiva! kaikki saivat paljon aplodeja.
- Norjalaisten lahjasta (aqua-pultti) jäi osia jatkopaikkaan, mikä on harmillista.

12. MYYNTIASIAT
-  Karkkiautomaatti tulee ehkä jo tällä viikolla.
- Limua ei ole, isäntä on ollut köyhä.

13. OPINTOASIAT
-  Engman etsii todistusaineistoa, jota esittää osastolle netin tenttikokoelmaa 

koskevassa ongelmassa. Asianajaja sanoi että kaikki saa laittaa nettiin, mutta 
osasto ei siltikään niitä anstaisi sinne laittaa. Ennen kuin mennään esittämään 
asian osastolle, olisi hyvä jos koko hallitus näkisi mahdolliset löydöt ensin.

14. TALOUSASIAT

- Viime kokouksessa hyväksytyistä kahdesta laskusta puuttui arvonlisävero. Uudet 
summat liitteessä 3. Hyväksyttiin muutos.

- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset,  1694,83 €:n suuruiset laskut.
- Lasketaan paljonko kalvoille tulee hintaa, ettei tule tappiota.



- Piirainen miettii lisälainan maksun aikataulua.

15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  Perjantaina on RWBK:n  keikka.

16. TEOLLISUUSASIAT
-  Teollisuusihmiset ovat exculla.

17. OHJELMA-ASIAT
-  IE miettii 15.4 FTMK:n kanssa kiltojen välistä yhteistoimintaa.
- Piirainen ehdotti uudistusta tapahtumiin: Jätetään turhat saunaillat pois, joko niin 

että yhdistetään niitä muihin tapahtumiin tai muiden kiltojen kanssa. 
Kiinnostuneita ovat olleet ainakin PJK ja Raksa. Tulee vähemmän tappiota ja IE 
jaksaa paremmin.

- Ensi viikolla laulusauna ja phuksijäynä.
  
18. KUULUMISIA OSASTOLTA
-  ei kuulumisia
  
19. TEMPAUSASIAT
- ei tempausasiaa
 
20. PAKUASIAT
-  Pohjoisaho on reisussa vielä osan ensiviikkoa.

21. KUULUMISIA TKY:STA
- Pääsihteeri valitaan torstaina.
- Wappujuliste on “söpö”.

22. META
- KoLehden juttuihin vauhtia!
- Huomenna abipäivä ja YTHS:n avajaiset.
- Tiedotusmeili lähtee huomenna.
- Metin tapahtumaan on ilmoittautunut jo 7 ihmistä. Vielä tarvitaan kolme. 
- Exculta tuli tekstiviesti että bussiin on murtauduttu, kaljat ja kassa pöllitty. Taisi 

onneksi olla aprillipila.
- Torstaina on mielenosoitus opintotuesta. Alkaen 16.00 Senaatintorilta.

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

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo .

Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen



puheenjohtaja   sihteeri
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