
KOKOUS  20/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  21.5.2003 klo 16.30

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
Hanna Stammeier phuksikapteeni
Eeva Lempinen tiedotusministeri

Mia Niemi emäntä
Nina Pitkänen emäntä
Eero Klami dokumentoija
Janne Lintala excumestari 

10 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.48

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
-     Ei estyneisyysilmoituksia.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
-  Nevalinna on tänään valittu vararehtoriksi.
- Miettinen askarteli pakunaraussysteemin. Löytyy: thmietin/paku
- Mialla on lauantaina tuparit.
- Hannalta oli yöllä lohjennut hammas, lisäksi päässä onkuhmu ja polvi kipeä. 

Mitään ei tunnusta.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Siirrettiin edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen seuraavaan 

kokoukseen. 



7. SISÄASIAT
- Killan sivut päivittyy kesällä. Myös Miettiselle saa laittaa viestiä mitä tarttee 

tehdä.
- Kiltakunnasta puuttuviakuvia kesällä.
- Mitä tehdään jos Pakkanen on töissä kesäpäivien viikonlopun? Niemellä olisi 

mökki Sipoossa, mutta jos löytyy joku muu paikka, niin sinne mieluummin.
- Pakujutut halutaan pois hallituksen listalta. Voi myös painaa D:tä.

8. PHUKSIASIAT
-  Vähä-Pesola taittaa APC:tä.
- APC:hen Bologna-tarina ekan päivän selostuksen sijaan. Myös Tekin esittely jää 

pois ekalta päivältä.
- Phuksit tulee kun on tullakseen.
- Stammeier, Jaarinen ja Vähä-Pesola fixaa phuksisivuja kun APC on valmis.

9. JAOSASIAT
- Ei jaosasiaa.

10. SUHDEASIAT
-  Norjaan ilmoittautuminen päättyy tänään klo 24.00. Ilmoittautuneita on jo 16 ja 

he tapaavat kesän alussa.
- Murto lähettää kesän alussa Norjaan ja Ruotsiin kuvia.
- Kuubiksen ja Oksetin saunat maksamatta, Piirainen hoitaa.

11. MYYNTIASIAT
-  Karkkiautomaatista on tullut jo vähän voittoa 

12. OPINTOASIAT
-  Opinnot on kesätauolla.
- Siren on yrittänyt luistaa palautesysteemistä 
- Enemmän kursseja mukaan palautteen keräykseen.
- Engman ja Lauri Pakkanen olivat kertomassa matikkalukiolaisille opiskelusta.
- Engman laittaa sähköpostia, mikäli kesällä tulee jotain tuiki tärkeää asiaa.

13. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset,  1481,08 €:n suuruiset laskut.
- Miettinen on isännälle velkaa Lakkisitseistä.
- Jämeränjäljen maksuja puuttuu! Murto! Vähä-Pesola!
- Isännällä on rahaa.
- Kiltakunta haluaa nähdä välibudjetin.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  Kesällä tiistaisin klo 18.00 Alvarilla lätkimistä.

15. TEOLLISUUSASIAT
-  Nieminen, Miettinen ja Hietikko menossa ensiviikolla vierailulle Partekille. 

Kaikki voi miettiä heille tarjotaan, asiasta lisää sähköpostilla.

16. OHJELMA-ASIAT



-  Tauolla.
- Kesäpäiville tuodaan ruoat, mutta kaikki kokkaa yhdessä. Kebab oli rock!
  
17. KUULUMISIA OSASTOLTA
-  Miettinen oli yrittänyt saada Kotiahoa järkkäämään termiksestä kesätentin.
- Ensi viikolla selviää kuka palkataan hoitamaan Bologna-työryhmää.
- Hietikko on ilmoitettu evakkotyöryhmään.
  
18. TEMPAUSASIAT
- Kokouksen lopuksi tempaistaan kiltis siistiksi.
 
19. PAKUASIAT
-  Ei pakuasiaa.

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Ei kuulumisia TKY:sta.

21. META
-  Lehdet Akkaria lukuunottamatta kesälomalla.
- Prujukone menee pois 3.9. Sarlin oli tutkinut korvaavaa konetta, ja hieman 

hitaammasta ja pienemmästä olisi hyvä tarjous. 4 vuotta 179 €/kk. Hinta tippuisi 
jonkin verran nykyisestä. Olisi todella hyvä jos molemmat koneet saisi vaihtoon 
yhtä aikaa, pyritään siihen.

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään kesäpäivillä. 

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.45

Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen

puheenjohtaja   sihteeri
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