
KOKOUS  6/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  13.2.2002 klo 15.00

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Mari Lignell sihteeri
Noora Herronen opintoministeri
Markus Nieminen teollisuusministeri saapui kohdassa 5
Antti Niemelä talousministeri
Antti Laine     isäntä
Jaakko Havola     sisäministeri saapui kohdassa 5
Valtteri Murto     ulkoministeri + lukkari

Mikko Kaasalainen juomanlaskija
Eero Laakkonen juomanlaskija
Hanna Stammeier emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Nhan Hyunh liikuntavastaava
Tuomo Linnanto lukkari
Heikki Hirvonen lukkari
Markus Sipilä teollisuusviikkovastaava
Juha Viuhko pakuvastaava
Kimmo Assmuth prujuvastaava
Eeva Lempinen päätoimittaja
Sarah Korhonen phuksivääpeli
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Sanni Eloneva ISOvastaava + tempausmestari
Heidi Maaniemi tiedottaja
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava

8 hallituksen jäsentä

Antti Myllys kiltakummi

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.05.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Mäkinen, Alanko, Eloneva ja 

Hirvonen.

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



4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Myllyperkiö kertoi, että kilta oli saanut uudet kalvot kolmikantainfoihin
- Kiltakummi Antti "Myntti" Myllys esittäytyi ja kertoi hitusen TKY:stä. 
- Miettisen kauan kadoksissa ollut lakki löytyi ja Miettinen kiitti lämpimästi 

kaikkia, jotka olivat osallistuneet sen etsimiseen.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 5/2002. 

7. SISÄASIAT
- Havola on pistänyt killan ansiomerkkien anomisen liikkeelle. 
- Sipilä on hoitanut kunnialaatan Leo Allolle. 

8. SUHDEASIAT
- Kaikki Jämeränjälkeen osallistuvat maksavat Laineelle sitsimaksunsa, jonka 

Laine pistää eteenpäin.
- Kondensaatioon 2.3. lähtee Pakkanen, Miettinen ja Sipilä.
- Muistinnollaukseen ei ollut lähtijöitä, joten Havola pistää siitä ilmoituksen 

nyysseihin, kiltakunnalle ja suhdejaokselle. 
- Lääkiksen ja lappeen Rannan vuosijuhlien lähtijöitä arvotaan vielä ensi 

kokouksessa. 
- Lindqvist ja Korhonen lähtevät myös Potaan.
- Täffän vuosijuhlaan ilmoittautuvat killan edustajina Lempinen ja Pakkanen 

sekä muuten Assmuth ja Hänninen. 
- Havolalla oli muutama ilmaislippu keskiyön bileisiin, mutta kukaan ei 

ainakaan vielä ilmoittautunut vapaaehtoiseksi.
- Linnanto kertoi, että YFK:n vuosijuhlissa oli ollut erittäin hauskaa ja 

yhteistyön siemenet on taas kylvetty.
- Murto kertoi, että norjalaisilla on rahavaikeuksia, joten voi olla, että pojat 

eivät pääse tänä vuonna Kuuban yöhön.
- Murto oli saanut kutsun Unkariin, paikalliselta ylioppilaskunnan 

puheenjohtajalta ja saattaa olla, että sinne lähtee iskujoukko. Jatkoa seuraa 
ensi kokouksessa.

9. MYYNTIASIAT
- Maaniemi tilaa tämän vuoden phuksien oman merkin. Kilta lunastaa ne, mutta 

Maaniemi pistää ilmoitustaululle listan siitä, ketkä haluavat ostaa merkin, jotta 
merkkejä ei tarvitsisi tilata ylimääräisiä. Kilta sponssaa yhden (1) jäätelön 
merkkikisan voittajalle.

- Maaniemi käy ostamassa vaaleanpunaista paperia ja kalvotussit, joita ei saa 
hukata. 

- Pakkanen ehdotti, että uusia killan pinssejä tilattaisiin hennommalla varrella. 
Alanko selvittelee.

- Alanko ostaa lisää pitsoja pakkaseen.

10. OPINTOASIAT



- Länsi-uudenmaan matematiikan opettajat tulevat tutustumiskäynnille 7.3. 
Ainakin Herronen jutustelee heidän kanssaan muutaman proffan kera ja illalla 
on luvassa ruokaa ja viiniä.

- Herronen lähetti kaikille halopedeille meiliä ja kertoi heidän kuuluvan 
opintojaokseen.

- Pakkanen oli Määttäsen ja Riskan kanssa juttelemassa METissä Birgitta 
Ruutin ja Pirkko Pitkäpaaden kanssa kolmikantainfojen tulevaisuudesta. 
METin mielipide on, että kolmikannoissa tulee liikaa informaatiota ja kuten 
kaikki tietävät kertaus on opintojen äiti, joten tulevaisuudessa hommaa 
hajautetaan. Kilta lähtee rakentamaan osaston kanssa uutta organisaatiota 
METin ollessa lähinnä taloudellinen tukija.

11. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 944,73€:n suuruiset laskut.

12. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Elämysjaos herätti suurta mielenkiintoa Ulliksella laskiaitiistaina. He voittivat 

vinkeimmän laskuvälinekisan ja pääsivät haastatteluihin Metroon, 
Polyteekkariin, A-tv:lle ja radio Suomeen. Peltonen keräsi jutut talteen.

13. TEOLLISUUSASIAT
- Yrityssauna meni hyvin, vaikka piirtoheitin tulikin hieman myöhässä.
- Autolabran proffa Juhala pyysi auttajia automessuille. 
- Pitkän excun kanssa on hieman ongelmia, UPMkymmene joutui boikottiin. 

Sen tilalla mennäänkin Ahlströmille.
- Pakkanen ja Nieminen olivat Fågelholmin luona ene-juttusilla. 
- Kuubis sponssit edistyvät.
- Metso Powder unohti teollisuusviikon, joten se ei ole tulossa. Sen tilalle tulee 

Leo Allon suosittelema Metso Papers. Teollisuusviikolla on uudet nettisivut, 
jotka Sipilä on tehnyt.

14. OHJELMA-ASIAT
- Linnanto ehdotti, että kilta tekisi itselleen kongi. Monella muulla killalla on 

oma kongi ja idea sai hallituksessakin kannatusta. Linnanto katselee kongin 
tekemistä ja Nieminen myy siihen sponsseja. Kongi yritetään saada valmiiksi 
Kuuban yöhön.

- Linnanto esitteli ohjelmajaoksen rakennetta, joka on liitteessä 2.
- Laine muistutti,  että Miettisellä on Suomipileiden piikki maksamatta. 
- Laulusauna kemistien kanssa on 14.2. 

  
15. KUUBAN YÖ –87

- Sillis on todennäköisesti Smökissä, jotta saataisiin tasokas bändi.
- Budjetti valmistuu ensi viikolla.
- Puhe naiselle –puhuja on löytynyt.

16. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Proffia päätettiin kutsua Kuubikseen.

  
17. TEMPAUSASIAT

-  Kilulla on palanut lamppuja joka paikassa. Eloneva hoitaa.



- Maaniemi etsii paperiveitsen varastosta tai ostaa uuden, jos sellaista ei löydy.

18. PAKUASIAT
- Pakusta löytyi sukat ja slogit.
- Pakun radio on rikki, mutta päätettiin, että sitä ei korjata ennen leasingin 

loppumista. Viuhko yrittää katsella sitä itse, Huynhilla on avain, millä radion 
saa irti.

19. PHUKSIASIAT
- Lignell lähettää työpisteistä meiliä phukseille.

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Gravitaatiossa ammuttiin TKY 130v ja Kylä 50v juhlallisuuksien alkupamaus 

Dipolissa. 

21. META
- KIKK haluaa saada ennen kokousta hallitukselta selonteon tekemisistään, 

joten kaikki lähettävät Pakkaselle meiliä toimistaan. Pakkanen tekee 
yhteenvedon. Hallitushallituksen tulee saapua paikalle. 

- Pakkanen lähtettää jaosten vetäjille palautetta toimintasuunnitelmistaan.
- Jaosinfo meni hyvin. 
- Laivanrakentajat tarvitsevat apuja vuosijuhliinsa, lähinnä sellaisia joka paikan 

höyliä. Lindqvist ja Stammeier ilmoittivat halukkuutensa. 
- Lempinen ehdotti kaiken julkaisutoiminnan keskittämistä yhteen paikkaan, 

mikä sai kannatusta. Lempinen katselee.  

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 20.2.2002 klo 14.30.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen      Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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