
KOKOUS 7/2004

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA  ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  26.2.2004 klo 14.00

LÄSNÄ

Puheenjohtaja           Outi Engman
Sihteeri                        Laura Vanhatalo
Talousministeri         Mikko Piirainen 
Teollisuusministeri     Aleksi Päiväläinen                               (saapui kohdassa 7)
Opintoministeri         Kari Kanninen
Sisäministeri           Petri Vähä-Pesola                                (saapui kohdassa 6)
Ulkoministeri           Eeva Lempinen   
Isäntä                           Markus  Suomi                                   (saapui kohdassa 2)
Tiedotusministeri       Hanna Stammeier
Phuksivääpeli           Paavo Pakkanen

Phuksivääpeli           Petri Lehikoinen (saapui kohdassa 18)
Lukkari                        Elmo Allén                    (saapui kohdassa 6,poistui kohdassa19)
Emäntä                  Anna Munter                                       (saapui kohdassa 6)
Emäntä                  Aino Oikari                                         (saapui kohdassa 6)
Juomanlaskija           Jonne Saarelainen                                (saapui kohdassa 6)
Juomanlaskija           Mikko Jutila                                        (saapui kohdassa 6)
Opintosihteeri          Mia Niemi                                           (saapui kohdassa 4)
ATK-vastaava            Juha Sörensen                                      (saapui kohdassa 6)
Pakuvastaava            Sven Willgren                                      (saapui kohdassa 6)
ISO-vastaava            Anna Tiensuu                             (saapui kohdassa 6)
Excumestari             Nina Pitkänen                          (saapui kohdassa 6)
Urheiluvastaava         Johanna Rinne                                      (saapui kohdassa 4)
TV-vastaava             Lasse Hietikko                                      (saapui kohdassa 6)

10 HALLITUKSEN JÄSENTÄ

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.00.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet Kanninen, Jansson, Pitkänen, Hietikko, 

Kontinen, Rönkkö ja Takala. Tiensuu oli ilmoittanut myöhästyvänsä.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS
• Kokous oli laillisesti koolle kutsuttu ja päätösvaltainen

4. TYÖJÄRJESTYS
• Käytetään esityslistan mukaista työjärjestystä.

5. ILMOITUSASIAT
• Ei ilmoitusasioita



6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
• Hyväksyttiin kokouksen 6/2004 pöytäkirja.

7. SISÄASIAT
Hietikko kehotti kaikkia osallistumaan 9-11.3. pidettävän teollisuusviikon luennoille. 

Luennot alkavat klo.12.15. Yritykset ovat Ideal Engineering, NAPA, YIT, 
Foster Wheeler, KONE ja Patria Vehicles.

Engman huomautti kesken kokouksen lähtemisestä: Kaikilla on aikaa istua kaksi 
tuntia viikossa kokouksessa.

Engman kysyi miksei hänen lähettämäänsä ATK-koulutusmailiin ollut vastattu. 
Engman kysyy Pehrssonilta uusia hänelle sopivia koulutusaikoja ja tiedottaa 
sitten niistä asianomaisille. Iteraattoreihin on vastattava välittömästi niiden 
saavuttua.

Stammeier muistutti tutkintoaikojen rajaamista vastustavasta adressista ja kehotti 
kaikkia allekirjoittamaan sen. 

Piirainen pyysi kuvia hallituksesta killan sivulle ja hotlipseihin. Jokainen hoitaa 
itsestään uudet kuvat hotlipseihin ensi kokoukseen mennessä. Jansson ja 
Stammeier katsovat, onko viime vuoden kuvissa kelvollisia kuvia. Lempinen 
tuo kuva-CD:n Sörensenille, joka laittaa kuvat nettiin.

Piirainen vie vähän käytettäviä CD:itä varastoon. 
CD:ihin on merkattava niiden sisältö.
Lindqvist on tuonut CD-telineitä koppiin, käyttäkää niitä. 

• Engman kielsi tekemästä koulutöitä kopin koneella.    

8. PHUKSIASIAT
• Pitkänen on järjestänyt phuksiexcuja, joiden ajankohta on maaliskuun lopusta 

pääsiäiseen.

9. JAOKSET
• Vähä-Pesola kertoi, ettei elämysjaos tänä vuonna osallistunut laskiaisen 

mäenlaskuun.
• Lempinen kertoi tänään olleesta suhejaoksen kokouksesta
• Niemi muistutti opintojaoksen tämänpäiväisestä kokouksesta.

10. SUHDEASIAT
• Stammeier kertoi, että Pykälän VPJ olisi halunnut laittaa kustsuja meidän 

maililistoille. Stammeier laittaa niitä harkintansa mukaan. Yhteistyötä Pykälän 
kanssa pidettiin hyvänä asiana.

• Lempinen kertoi Smörekoppeniin vietävästä lahjasta ja anoi siihen tukea 37.50 
euroa. Päätettiin myöntää Lempisen pyytämä tuki.

• Engman kertoi KRK:llta tulleesta mailista, jossa haluttiin tietää killan 
edustajat KRK:n vuosijuhliin. Koska hallituksen keskuudesta ei lähtijöitä 
löytynyt, Vähä-Pesola tiedustelee lähtijöitä Suhejaoksesta.

• Mittareiden vuosijuhliin lähtevät Oikari ja Munter.
• Varsinais-suomalaisen osakunnan kohdalla sama tilanne ja menettely kuin 

KRK:n kohdalla.
• Satakuntalaisen osakunnan vuosijuhliin lähtevät Vanhatalo ja Päiväläinen



• Pykälän vuosijuhla on samana päivänä kuin Kuuban Yö. Vähä-Pesola kyselee 
Suhejaokselta mahdollisia lähtijöitä. 

11. MYYNTIASIAT
• Piirainen kehotti täyttämään namikonetta sillä menekki on hyvä. Jutila hoitaa 

asian.
• Engman huomautti epäselvyydestä karkkikoneen hinnoissa. Jutila hoitaa asian.

12. OPINTOASIAT
• Ei opintoasioita.

13. TALOUSASIAT
• Piirainen käski merkitsemään vuosijuhlatukianomuksiin sen kokouksen 

numeron, jossa lähtijät oli päätetty.
• Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset 1202,45 euron suuruiset laskut.
• Päätettiin perustaa tili päätilin 130930-111906 yhteyteen. Tilinkäyttöoikeudet 

päätettiin myöntää Mikko Piiraiselle ja Outi Engmanille. Päätettiin ottaa Solo-
tunnukset tälle nyt perustettavalle tilille.

• Päätettiin myöntää isännälle 1000 euron lisälaina.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
• KUrVi on ensi viikolla. Keskiviikkona klo 12-13 on KIK-SIK-sählyottelu. 

Rinne varmisti, että megazonen hinta on 5 euroa.
• Engman kertoi leffateatterin vuokrauksesta: Ensimmäisen kerran vuokra on 20 

euroa, joka menee k&u-budjetista. Leffaan mennään 31.3. Rönkkö hoitaa 
listan seinälle.

15. TEOLLISUUSASIAT
• Päiväläinen kertoi, että excukohteet ovat varmistuneet. Päiväläinen esitti 

myös, etteivät excun järjestäjät joutuisi maksamaan täyttä hintaa excuistaan. 
Päätettiin myöntää excun järjestäjille ilmainen osallistuminen exculle. 
Päätettiin, että kilta tukee kaikkia exculle lähtijöitä siten, että hinnaksi tulee 50 
euroa/lähtijä.

16. KUUBAN YÖ
• Keskusteltiin ensi vuoden juhlavuosikonseptista.
• Sovittiin, että ensi viikon keskiviikkona pidetään Kuubiskokous.

17. OHJELMA-ASIAT
• Deutsche Abend on ensi viikolla

18. KUULUMISIA OSASTOLTA
• Kanninen kertoi kuulumisia osastoneuvoston kokouksesta: Enen erillinen 

sisäänotto ja koulutusohjelman nimi säilyvät entisellään.

19. PAKUASIAT
• Willgren hoitaa sorasäkit pakuun.

20. KUULUMISIA TKY:STA
• Maanantaina 1.3 pidetään Toimeentulo- ja hyvinvointityöryhmän kokous.



• Stammeier kertoi SYL:n mahdollisesta tutkintoaikojen rajaamista 
vastustavasta mielenosoituksesta, jonka ajankohta on 18.3.

21. TEMPAUSASIAT
• Kontinen siivoaa haalarit varaston lattialta.
• Piirainen laskee KIK-merkit.
• Stammeier ja Vähä-pesola hoitavat phuksimerkkiasian.
• Stammeier organisoi KIK 90-merkkikisan.
• Piirainen hoitaa merkkien tilauksen kootusti.

22. META
• Lehikoisen Wirsu on kateissa.

23. SEURAAVA KOKOUS
• Seuraava kokous pidetään torstaina 4.3 klo 14.00.

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.15.

Otaniemessä  __.__.2004

____________ _______________
Outi Engman Laura Vanhatalo
Puheenjohtaja                                 Sihteeri
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