
KOKOUS  5/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  6.2.2002 klo 14.00

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Mari Lignell sihteeri
Noora Herronen opintoministeri poistui kohdassa 14
Markus Nieminen teollisuusministeri
Antti Niemelä talousministeri
Antti Laine      isäntä
Jaakko Havola     sisäministeri
Valtteri Murto     ulkoministeri + lukkari saapui kohdassa 6

Mikko Kaasalainen juomanlaskija
Eero Laakkonen juomanlaskija
Sari Mäkinen emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Nhan Hyunh liikuntavastaava
Tuomo Linnanto lukkari
Heikki Hirvonen lukkari
Markus Sipilä teollisuusviikkovastaava
Juha Viuhko pakuvastaava
Kimmo Assmuth prujuvastaava
Sarah Korhonen phuksivääpeli
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Sanni Eloneva ISOvastaava + tempausmestari
Minna Aalto ISOvastaava
Heidi Maanniemi tiedottaja
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava
Paula Alanko myyntivastaava
Anssi Pehrsson ATK –vastaava
Terhi Hänninen arkistonhoitaja

8 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.03.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Stammeier, Peltonen ja 

Hänninen.

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



4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Ei ilmoitettavaa.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 4/2002 pöytäkirja, kunhan Lignell korjaa 

kirjoitusvirheet. 

7. SISÄASIAT
- Lindqvist ja Korhonen kirjoittavat teekkarioppaaseen esittelyt killasta. 
- Kuuban yö –88 on 29.3.2003.
- Assmuth ja Murto tekevät uudet kopiointiohjeet. Ohjeisiin tulee ainakin 

lyhyesti suurennos, pienennys, kalvojen kopiointi ja kaksipuoleisten kopionti.
- Assmuth oli ottanut selvää prujujen selättäjästä. Uusi maksaisi 300€, joten 

päätettiin jättää hamaan tulevaisuuteen.

8. SUHDEASIAT
- YFK:hon lähtee myös Laine.
- Täffän vuosijuhlaan ovat halukkaita lähtemään Pakkanen, Lempinen ja 

Assmuth, mutta asiasta päätetään seuraavassa kokouksessa. 
- Havola mainosti Tremoloa eli Gravitaation etkoja. Alkavat klo 18.45 ja 

joukkueessa saa olla 5-10 henkilöä. 
- Kondensaatioon lähtevät ehkä Pakkanen, Hirvonen, Sipilä ja Miettinen. 
- Potaan oli tullut lisäpaikkoja, mutta kukaan ei halunnut lähteä. 
- Jämerän jälki on 21.2. Havola keräsi ilmoittautumiset. 
- Havola oli jutellut arkkitehtien kanssa ja he olivat ehdottaneet diiliä: Me 

menemme auttamaan majan rakentamisessa ja saadaan kiitokseksi yksi 
majavuoro. Halukkaaiksi ilmottautuivat Lignell, Lindqvist, Korhonen, 
Linnanto, Kaasalainen, Niemelä, Nieminen, Myllyperkiö, Sipilä, Huynh, 
Miettinen, Eloneva, Mäkinen, Herronen ja Maaniemi sekä Murto halusi tulla 
pitelemään Lignellille nauloja.

9. MYYNTIASIAT
- Pakastimesta löytyy jäätelöä.
- Alanko pistää jääkaapin oveen palautelapun, jolla saa toivoa jääkaapin 

sisältöä.

10. OPINTOASIAT
- Sipilän opinnot eivät onnistu.
- Myllyperkiö saa levykkeellä TKY:n abi-info kalvot. Ne tulostetaan jossain 

killan käyttöön.

11. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 651€:n suuruiset laskut.
- Sipilä kyseli Dipolin laskun perään ja Miettinen lakkinsa. 
- Budjetti-iltakoulu on 20.2. ja KIKK 26.2.



12. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Peltonen oli hankkinut 15 paikkaa oopperaan katsomaan Trubaduuria. Liput 

maksavat 29€ ja kilta tukee niitä 4€/lippu.
- Elämysjaos on rakentanut kelkan Graviksen mäkeen ja kilta antaa jaoksen 

käyttää pakua sen kuljettamiseen Ullanlinnan mäelle.

13. TEOLLISUUSASIAT
- Miettinen, Sipilä, Nieminen ja Pakkanen olivat olleet juttelemassa Partekilla 

Tiina Fallströmin kanssa yhteystyön jatkamisesta. Puhetta oli mm. pitkän 
excun illanvietosta, phuksiexcusta, Kolehteen tulevasta juttusarjasta, 
haalarisponssista, matrikkelimainoksesta ja ensi syksyn yrityssaunasta. 
Yhteistyö näyttää hyvältä. 

- Miettinen ja Nieminen olivat keskustelemassa Häkkisen kanssa. Häkkinen 
ehdotti isompia excuja esim. Napaan, ABB:lle ja insinööritoimistoihin. Hän 
sanoi myös, että phukseja voitaisiin ottaa mukaan hänen omille excuilleen.

- Miettinen ja Nieminen yrittävät saada myös muilta opintosuunnilta 
professoreita samanlaiseen toimintaan mukaan. 

- Pitkällä exculla ei mennä Valtralle. 

14. OHJELMA-ASIAT
- IE tarvitsee uuden termoskannun. Korhonen katsoo, onko heillä kotona käypiä 

ja Mäkinen selvittää uuden hinnan.
- Laine varmisti, että Suomipileisiin ovat kaikki tulossa ja tuomassa lupaamiaan 

tavaroita. 
  
15. KUUBAN YÖ –87

- Kuubisjaos kirjoittaa tekstiä Pehrssonin tekemille hienoilla Kuuban yö –
sivuille.

- Saattaa olla, että sillis siirretään Smökkiin. Laine pohtii asiaa.

16. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Pakkanen ehdotti yhteityötä osastomme ammattiainekerhojen kanssa. Syksyllä 

voisi olla labrakierroksia, kerhot voisivat osallistua teollisuusviikkoon, niistä 
voisi tulla puhujia koulutusohjelman yleisinformaatioon. Lisäksi he voisivat 
kirjoittaa KoLehteen ja osallistua phuksijäynään ja excuille. 

  
17. TEMPAUSASIAT

- Eloneva oli selvitellyt haalareiden hintoja ja Putsinilta saatiin selvästi paras 
tarjous. Haalari on muuten samanlainen kuin ennen, mutta oikeaan 
rintataskuun tulee vetoketju, samoin lahjetaskuun.

18. PAKUASIAT
- Kiltakunnan kanssa aloitetaan selvittely uudesta pakettiautosta. Killan puolelta 

toimikuntaan kuuluu Viuhko ja Niemelä. Viuhko onkin jo ollut yhteydessä 
Hertziin. 

- Viuhko ostaa uuden halpis-korkin pakuun.

19. PHUKSIASIAT
- Kysely on matkalla nettiin.
- Maaniemi puuhaa phukseille yhteistä haalarimerkkiä.



20. KUULUMISIA TKY:STA
- Havola oli ollut sopo-toimikunnan kokouksessa. Kokoukset ovat kaikille 

avoimia ja Havola kirjoittaa niistä KoLehteen juttuja. Myös opintotuen 10-
vuotisjuhlat ovat toimikunnassa suunnitteilla. 

- Telttabileet järjestetään 29.4. ja KIK:n edustajana on Miettinen tai Peltonen. 
- TKY on sanonut irti Keltsun vuokrasopimuksen. Liitteessä 2 TKY:n virallinen 

lausunto tilanteesta. 
- TKY avaa fanituote kaupan entisen postin tiloihin. Killat saavat viedä 

tuotteitaan myyntiin sinne, mutta tuotoista viedään provikat, joten KIK ei ole 
kiinnostunut.

- Kylän 50-vuotis juhlan kunniaksi maalataan Teemu Teekkarin patsas ja sen 
viereen laitetaan kyltti, jossa kerrotaan patsaan alkuperä.  

21. META
- Antti Myllys on KIK:n uusi kiltakummi.
- Graviksessa Ulliksella on lumisota SIK:iä vastaan. 
- Pakkanen muistutti jaosten mainostamisesta. 

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 13.2.2002 klo 15.00.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.45.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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