
KOKOUS  19/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  14.5.2003 klo 16.30

LÄSNÄ

Tatu Miettinen  puheenjohtaja
Noora Herronen sihteeri Poistui kohdassa 13
Outi Engman opintoministeri
Lasse Hietikko teollisuusministeri Saapui kohdassa 5
Juha Viuhko talousministeri
Mikko Piirainen     isäntä
Elisa Myllyperkiö     sisäministeri
Valtteri Murto     ulkoministeri
Hanna Stammeier     phuksikapteeni Saapui kohdassa 5
Eeva Lempinen tiedotusministeri

Kari Kannien juomanlaskija
Nina Pitkänen emäntä Saapui kohdassa 5
Laura Vanhatalo kulttuurivasaava Saapui kohdassa 5
Tukka Takala Lukkari
Petri Vähäpesola phuksikapteenin adjutantti Saapui kohdassa 5
Elina Jalasoja kiltisvastaava
Olli Jaarinen ATK –vastaava Saapui kohdassa 7

10 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.31

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Lintala, Ranta, Helander, Sarlin, 

Pohjoisaho ja Klami.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
-  Myönne puheoikeus Antti Virtaselle. Hän kiitti kortista, jonka sai sairaalaan.
- IE:llä on uudet hienot IE-paidat.
- Allo ei ollut Tupsahduksessa, mutta Elisa Hänninen tykkäsi!
- Oksetti sitsasi ja saunoi eilen.
- Vähäpesolalla vipinää Tupsahduksen jatkoilla?!



6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen seuraavaan kokoukseen. 

7. SISÄASIAT
- KoLehteen halutaan toimittajien nimet. Helppo järjestää, Pakkanen hoitaa.
- Kiltis tulee siivota vielä kevään aikana. Tehdään se vaikka seuraavan kokouksen 

jälkeen.
- Kiltakunta haluaa hallituksen selonteot ja muut vastaavat paperit ainakin viikkoa 

ennen kokousta. Hallituksen (ainakin hallitushallituksen) tulisi myös olla 
kokonaisuudessaan paikalla KIKK:n kokouksissa. Jos joku ei pääse paikalle, 
tulee asiasta ilmoittaa ajoissa, jotta voidaan iteroida tarvittaessa uusi aika.

- Jokainen etsii killan sivuilta korjattavia juttuja, ja ilmoittaa ne Jaariselle, niin ne 
on helpompi päivittää.

- Iso-lista toimii! kik-isot03@tky.hut.fi
- Kosti hoitaa kesäpäivien muonituksen sikojen muodossa, duuni kun sattui 

löytymään Atrialta. Pakkanen yrittää heittää kehiin epävarmuus-tekijää mökin 
lainan suhteen. Kuvia tulisi myös reissulta saada ja mikäli Klami ei pääse 
mukaan, tulee jonkun muun hoitaa kamera paikalle. 

- Lempinen tiedusteli olisiko kiinnostusta tilata killan logolla varustettuja 
kirjekuoria ja paperia. Kuulosti hyvälle idealle, joten Lempinen kyselee tarjouksia 
ja miettii asiaa tarkemmin. Määrät 1000kpl/koko ja A4 ja A5 kokoja.

- Tiedotusmeili lähtee tänään, mikäli siihen vielä on lisättävää ilmoittaa Lempiselle.
- Lempinen tekee matrikkelin loppuun, ja kun taitto on valmis, tutkii tarvitaanko 

puuttuvaa sponssia .

8. PHUKSIASIAT
-  Viimevuoden APC:n CD on hukassa. hiema haittaa homman etenemistä. Pari 

juttua puuttuu vielä. Hannalle saa tuoda hyviä valokuvia jos löytyy!
- Phuksien listan osoitteeksi kik-phuksi03@tky.hut.fi ettei mene niin helposti 

sekaisin hallituksen listan kanssa…
- Isojen aloitussauna oli perjantaina.

9. JAOSASIAT
- Miettinen, Lempinen, Hietikko ja jaosten vetäjät miettivät jaos uudistusta. kesän 

aikana tulisi saada kokoon jotain konkreettista. Tarvitaanko teollisuusjaosta?

10. SUHDEASIAT
-  Norja-projekti on käynnissä ja ilmoittautumisia on jo tullut. Mukaan hallutaan 

myös uusia naamoja.
- Valtsikan vuosijuhlissa oli mielenkiintoinen puhe. Tuetaan osallistuneita 

takautuvasti 55 €.
- Pykälä oli jälkeenpäin vailla lisää rahaa heidän juhliinsa osallistuneilta. Ei 

kuitenkaan tarvinnut maksaa.

11. MYYNTIASIAT
-  Myynti jää kesälomalle ja karkkikoneesta ei ole tullut tappiota.
- Myyntikuppi ja tikkarit sun muut vielä tiskillä olevat myytävät pois.
- Ensi vuodeksi voisi perustaa erillisen karkkikassan. Isäntä miettii asiaa namutädin 

kanssa ja pitää kassoja erillään, mutta kuitenkin itsellään.
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12. OPINTOASIAT
-  Killan sivuille voisi tehdä ns. varjo-opinto-oppaan, josta löytyy mitä kursseista 

tarvitsee tietää, löytyy jostain vanhoja tenttejä ja kannattaako suorittaa yhtä aikaa 
jonkin toisen kurssin kanssa.

- Killan opintosivuilta linkki labrojen sivuille.

13. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset,  1775,63 €:n suuruiset laskut.
- Kiltakunta perusti työryhmän tutkimaan killan rahojen uudelleen sijoitusta. 

Työryhmään kuuluu killan talousministeri Juha Viuhko sekä kiltakunnan jäsenet 
Jutta Lindqvist ja Marcus Nybergh. Aiheesta tullaan käymään aktiivisia 
sähköpostikeskusteluja. Hallituksen tulee päättää milloin rahoja tarvitaan.

- Myönnettiin Juha Viuhkolle laskujenmaksuoikeus ajalle 1.6.2003-31.8.2003.
- Kilta sai toiminta-avustusta 1600 €.
- Yöjäynän ajoista tulee lasku, Jaarinen on miettinyt besojen hinnan ajon mukaan.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  ei kulttuuri- ja urheiluasiaa.

15. TEOLLISUUSASIAT
-  Haalarisponsseja on yhteensä 8800 €, joka on hieman alle budjetoidun. Andritz 

lähti mukaan sponssaamaan haalareita.
- Kone-Partek tapaaminen 28.5, paikalle Miettinen, Hietikko ja Nieminen.

16. OHJELMA-ASIAT
-  Huomenna lakkisitsit.
- Phuksisitsit tarvii sponsseja! Hietikolle hommia.
- IE lomille. As if!
  
17. KUULUMISIA OSASTOLTA
-  Hietikko menee killan edustajaksi osaston muuttoon liittyvään 

evakkotoimikuntaan.
  
18. TEMPAUSASIAT
- Haalarit tulevat elokuun loppuun mennessä suoraan lafkalle. Ranta hoitaa 

sopimukseen ”määräaikaan mennessä”- kohdan.
 
19. PAKUASIAT
-  Piirainen hoitaa pakun luovutuksen perjantaina klo 12.00 ja Myllyperkiö vastaan 

ottaa ja luovuttaa klo 14.00.
- Engman ottaa yhteyttää IE:hen jos tarvitsee lakua pakun luovutuksiin.

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Uusien kämppien rakennus alkaa elokuussa.

21. META
-  Perjantaina 16.5. klo 10.00 perjantaiporinat Y228:ssa.
- Iskä pyytää kaikkia käyttäytymään lakkisitseillä 

22. SEURAAVA KOKOUS



- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 21.5. klo 16.30 kiltiksellä.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56

Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen      Noora Herronen

puheenjohtaja     sihteeri kohdissa 1-13

      _____________________
              Eeva Lempinen
         sihteeri kohdissa 14-23 
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