
KOKOUS  27/2004

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA
KONEINSINÖÖRIKILTA  ry.
HALLITUKSEN KOKOUS  Otaniemessä 21.10.2004 klo 8.15

LÄSNÄ

Puheenjohtaja           Outi Engman
Talousministeri         Mikko Piirainen 
Teollisuusministeri     Aleksi Päiväläinen (saapui kohdassa 14)
Opintoministeri         Kari Kanninen
Isäntä                           Markus  Suomi
Tiedotusministeri       Hanna Stammeier
Phuksikapteeni         Paavo Pakkanen

Phuksikapteeni         Petri Lehikoinen
Juomanlaskija           Mikko Jutila
ATK-vastaava            Juha Sörensen
Pakuvastaava            Sven Willgren
Urheiluvastaava         Johanna Rinne
Päätoimittaja           Santeri Kontinen

7 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 8.20

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
Estyneisyydestään olivat ilmoittaneet: Lempinen, Oikari, Munter, Niemi, Pitkänen

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

hallituksen jäsentä.

4. TYÖJÄRJESTYS
• Käytettiin improvisoitua työjärjestystä.

5. ILMOITUSASIAT
• Hallituksen koulutus oli hyödyllinen ja siellä oli osallistuneiden mukaan 

huomattavan mukavaa.
• SIK hävisi jälkapallo-ottelun keskiviikkona maalien 5-6.
• Väliaikainen sihteeri kehotti osallistujia tiiviiseen ilmaisuun.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
• Siirrettiin kaikkien hyväksymättömien pöytkirjojen hyväksyntä tuleviin 

kokouksiin.



7. SISÄASIAT
• Päätettiin, että sihteeri tekee listan kokouksessa jaetuista nakeista lista kopin 

seinälle. Lista päivitetään aina kokousten jälkeen ja listaa käytetään 
asianmukaisesti. Listan ylläpito on sihteerin vastuulla 

• Sörensen hankkii koppiin tyhjiä cd-levyjä. 
• Koppi on pysynyt kiitettävän siistinä.
• Käytetään kelmua aamiaistarpeiden suojaamiseen. Stammeier käy ostamassa 

kelmua.
• Järjen käyttö aamiaistarpeiden hankinnassa suotavaa.
• Stammeier tyhjentä ja siivoaa jääkaapin.
•  M. A. Kuismin kuollut (mahdollisesti entinen puheenjohtajamme). Kontinen 

selvittää asian, jotta vältytään epämiellyttäviltä yllätyksiltä ja että voidaan 
esittää osanottomme tarvittaessa.

8. PHUKSIASIAT
• Humpsvakar + RWBK keikalla tiistaina oli mukavasti väkeä.
• phuksien juhlasitsien lipunmyynti alkaa ensi viikolla, kiltakiintiöitä ei ole.
• 3.11. Tyttösitsit ja Cännärit
• 28.10. phuksien yösähly

9. JAOKSET

• Koulutuksessa pohdittiin jaosten roolia ja kehityskeskusteluja jatketaan 
hallituksen iltakoulussa 28.10.

10. SUHDEASIAT
• TutTi kutsuu vuosijuhliinsa 6.11. Vaasaan, hinta 40 €. Sörensen harkitsee 

lähtöä ja etsii avecin.
• AS kutsuu vuosijuhliinsa 6.11., Stammeier ja Piirainen lähtevät
• Arkkareiden harjannostajaiset 21.10. Kaapelitehtaalla.

11. MYYNTIASIAT
• Ei myyntiasioita.

12. OPINTOASIAT
• Harkkasauna tulee. Stammeier tekee julisteen.Tapahtuman tekijät 

kokoontuvat ensi viikolla.
• Kanninen kehottaa Pirilää nopeuttamaan toimintaansa.
• TRU ei liikuta vanhoja opiskelijoita.

13. TALOUSASIAT
• Koulutuksen ruokalaskuista hyvitetään puolet osallistuneille.
• Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset 4508,92 €:n suuruiset laskut.
• Piirainen laskuttaa SIK:lta puolet Smökin tilavuokrasta Köydenvedon 

jatkoista.
• Isojutun järjestelyt kyseenalaiset. Tiensuu antaa selvityksen tapahtumien 

kulusta Piiraiselle.



• Phuksisitsien ja yrityssaunan maksuja ei ole kuulunut yrityksiltä, Päiväläinen 
selvittää asiaa.

• TKY:n vuosijuhlaan lähtijöitä tuetaan niin, että illalliskortin hinnaksi tulee 
50€.

• ADA-osallistujia tuetaan vanhan kaavan mukaan: puolet juhlan hinnasta ja 
puolet matkasta. Engman selvittää Nyberghin tilanteen matkan suhteen.

• Keskustelua tukilinjasta jatketaan iltakoulussa.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
• Sats oli onnistunut tapahtuma. Paikalla oli 7 konelaista ja 15 sähköläistä
• Megazoneen on menossa reilusti väkeä.
• Leffailta oli kiva, vaikka osallistujia olikin melko vähän.

15. TEOLLISUUSASIAT
• Yrityssauna tulee, yrityksenä Steris Finn-Aqua
• Professoreja kaivataan tapahtumiin, ja näillä näkymin on tulossakin.
• Excun kulut pysyivät ennakoiduissa raameissa. Päiväläinen  yrittää saada 

lisälaskun vakuutukseen. 

16. OHJELMA-ASIAT
• Bordellijulisteiden paikat päälafkalla tarkastukseen, Suomi vie niitä 

tarvittaessa lisää. 
• Suomi lähettää Bordelliasiaa kaikkialle nyysseihin.
• Laulusauna oli menestys, paikalla oli runsaasti phukseja.
• Bordellin narikan hankinnassa hankaluuksia.
• Isäntää kehotetaan parantamaan mailikäyttäytymistään, vastauksia viesteihin 

on kirjoitettava.
• Bordellin työphukseja on riittävästi ja ohjelmaa on tulossa.
• VIP-korttilaisten toivotaan maksavan osallistumisestaan Bordelliin.

17. KUULUMISIA OSASTOLTA
• Osastonjohtaja kehottaa professoreja osallistumaan aktiivisemmin killan 

tapahtumiin. Korjaus tilanteeseen tulossa.
• Materiaalitekniikan osaston pelätään sekoittuvan muiden osastojen 

materiaalitekniikan laboratorioiden ym. kanssa. Pelko on aiheellinen.

18. TEMPAUSASIAT
• Ei tempausasioita.

19. PAKUASIAT
• Willgren hoitaa pakun passin kuntoon.

20. KUULUMISIA TKY:STA

• Killalla on äänioikeus kylävaaleissa. Mikko Piirainen (xxxxxx-xxxx) 
valtuutetaan käyttämään killan ääni ehdokkaalle Mikko Piirainen.

21. META



• Kontinen selvittää KoLehden painopaikkoja. Tarjoukset syyniin 
lähitulevaisuudessa.

• Bordellijuliste on hieno.
• Jutilalla on synttärit.

22. SEURAAVA KOKOUS
• Seuraava kokous pidetään vakiokokusaikaan (klo 8.15) 28.10.2004
• Iltakoulu pidetään 27.10.2004 

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 9.37.

Otaniemessä  __.__.2004

____________   _______________
Outi Engman Kari Kanninen
Puheenjohtaja                                   Väliaikainen Sihteeri
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