
KOKOUS  21/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  x.x.2003 klo 16.00

LÄSNÄ

Tatu Miettinen  puheenjohtaja
Noora Herronen sihteeri
Outi Engman opintoministeri
Elisa Myllyperkiö     sisäministeri
Valtteri Murto     ulkoministeri
Hanna Stammeier phuksikapteeni
Eeva Lempinen tiedotusministeri saapui kohdassa 8

Petri Vähä-Pesola     phuksikapteenin adjutantti
Mia Niemi emäntä
Nina Pitkänen emäntä saapui kohdassa 8
Leena Ranta isovastaava
Petri Lehikoinen liikuntavastaava
Elmo Allén lukkari

6 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.07

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Ei estyneisyysilmoituksia 

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
-  Myllyperkiö tarvitsee avukseen jonkun ajamaan pakua, jotta pääsee hakemaan 

vuosijuhlalahja-juttuja. Vähä-Pesola lupautui avuksi.
- Kesäpäiväkuvat on edelleen kamerassa ja kamera + USB-piuha ovat Miettisellä. 

Kesäpäivillä oli kivaa!

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Siirrettiin seuraavaan kokoukseen pöytäkirjojen 19/2003 ja 20/2003 

tarkastaminen. 

7. SISÄASIAT



- Tarvitaan uusi varapuheenjohtaja, koska Miettinen on lähdössä syyskuun 
puolivälissä maailmalle ja Murtokin on estynyt. Siirrettiin valinta seuraavaan 
kokoukseen.

- Kiltakunnan valintaan tulisi saada sääntömuutos. Miettinen ei ehdi paneutua 
asiaan, joten tulisiko asiaa varten perustaa työryhmä, vai hoitaisiko kiltakunta 
asian? Puhutaan ensin Niemelälle, ja Lauri Pakkanen voi viedä asian edariin. 
Miettinen ja Murto ajattelevat asiaa ensiviikolla ja valmistelevat luonnoksen 
seuraavaan kokoukseen.

8. PHUKSIASIAT
-  1. päivän esittelyä tulee miettiä. Outilla on idea, tarinasta jossa käytäisiin läpi 

ekan vuoden tapahtumia ja törmäiltäisiin toimareihin ja hallituslaisiin. Vähä-
Pesola lupasi kirjoittaa jotain.

- Phuksisitseille tarvitaan paljon apua.
- Phuksit saapuvat 1.9. n. klo 10 osastolle. 
- Osastolta saadaan lainaan kannettava ensimmäisen päivän infoa varten jos 

tarvitaan, mutta osasto ei maksa opintosuunnitelmailtaa.
- Phukseista ei ole vielä kunnon listoja.
- Haalarit jaetaan 2. päivä ja haalarigaala samalla mallilla kuin tähänkin asti.
- Phuksimajuri on lupautunut juttelemaan etikettiluennolle.

9. JAOSASIAT
- Nettisivuille tarvitaan omaa juttua jaoksista. Asiasta lisää sähköpostilla.
- Lempinen ja kumppanit on miettineet jaos-juttuja. Liite (sähköposti) 2. Ja 

julisteesta on jo puolivalmis versio, jota voi myöhemmin katsella osoitteesta jonka 
Lempinen lähettää sähköpostilla. Lempinen voisi tulla kertomaan isoille jaoksista 
isojen viimeiseenvoiteluun.

10. SUHDEASIAT
-  Norja: Keskiviikkona on kokous. Speksissä on luvassa paljasta pintaa. Rahoitus 

on vielä hieman auki, porukkaa on koolla tällähetkellä parisen kymmentä.
- Kouvolan kielenkääntäjät eivät ilmoitelleet itsestään, mutta Pykälä on tulossa 

9.10.
- Perutaanko kampusrieha IK:n kanssa? Pidetään ennemmin yhteinen rasti 

stadisuunnistuksessa. Kysellään mitä IK:lla ollaan asiasta mieltä.

11. MYYNTIASIAT
-  ei myynti asiaa

12. OPINTOASIAT
-  Kampusrieha halutaan keväällä omalle osastolle, kuten oli jo kerran aiemminkin. 

Engman vie asiaa eteenpäin, vaikka kevään tapahtumat eivät olekkaan hänen 
hoidettaviaan. Osastolle kun täytyy asiat esittää ajoissa...

13. TALOUSASIAT
- Hietikko hankkimaan lisää rahaa!!!

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  Ilmoittaudutaan sählyyn ja salifudikseen. Ilmo täytyy hoitaa ajoissa.



15. TEOLLISUUSASIAT
-  ei teollisuus asiaa

16. OHJELMA-ASIAT
-  Köydenvatoon 4.9. tarvitaan köysi.
  
17. KUULUMISIA OSASTOLTA
- ei kuulumisia 
  
18. TEMPAUSASIAT
- Haalarit tulee ensiviikolla.
 
19. PAKUASIAT
-  Engman ei luovuta pakua enää ikinä!!!

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Kaava meni läpi ja rakentaminen on aikataulussa.

21. META
-  Tiedotus: Tapahtumat pitää saada Polyteekkariin 12.8 mennessä. Voitaisiin ottaa 

käyttöön Lempisen esittelemä tiedotuskalenteri netissä. (Kannattavaa hymistelyä)
- Hallitus mukaan syksyn urheiluvuoroihin!!!

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon maanantaina klo 16.30.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo .

Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen

puheenjohtaja   sihteeri
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