
KOKOUS  11/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  19.3.2002 klo 9.00

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Mari Lignell sihteeri
Noora Herronen opintoministeri
Markus Nieminen teollisuusministeri
Antti Niemelä talousministeri
Antti Laine      isäntä
Valtteri Murto     ulkoministeri + lukkari saapui kohdassa 16

Mikko Kaasalainen juomanlaskija
Hanna Stammeier emäntä
Sari Mäkinen emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Nhan Hyunh liikuntavastaava
Markus Sipilä teollisuusviikkovastaava
Juha Viuhko pakuvastaava
Kimmo Assmuth prujuvastaava
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Sanni Eloneva ISOvastaava + tempausmestari
Heidi Maanniemi tiedottaja
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava
Anssi Pehrsson ATK –vastaava

7 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.13

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Havola, Miettinen ja Korhonen. 

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Pakkanen oli hommanut sämpylöitä ja muuta aamiaista.



- Sipilällä oli vika kokous ja hän kiitteli menneistä vuosista, mutta totesi samaan 
hengen vetoon, että aikaa aikaansa kutakin. Sipilä kiitti erityisesti Lempistä ja 
Niemistä teollisuusviikosta. 

- Maaniemi haluaa telkkarin takaisin kotiinsa. 

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 10/2002. 

7. SISÄASIAT
- Ei mitään.

8. PHUKSIASIAT
- Lignell pyysi taas, että ei-phuksit jäävät kokouksen jälkeen jutustelemaan.
- Maanantaina on lauluilta, kaikki paikalle.
- Phuksimerkkejä on tilattu 200 kappaletta.
- Viime korismatsissa oli paljon phukseja.
- Wappu tulee! Ensimmäinen päiväkäsky on ilmestynyt.

9. SUHDEASIAT
- Pohdiskeltiin, joskos Hirvonen olisi saanut avecin mittareiden vuosijuhliin. Eipä 

saatu selvyyttä.
- Sepon läksijäiset ovat 25.4. klo 9.00. Mukaan kutsutaan myös SIKkiläiset.

10. MYYNTIASIAT
- Ei myyntiä.

11. OPINTOASIAT
- Opintojaos kokoontuu 25.3. klo 10.30.
- Tenttienpalautuskisa on käynnissä, Herronen tekee palautuspömpelistä 

näkyvämmän.
- Pakkanen oli ollut METin kanssa taas palaveeraamassa ja nyt näyttää siltä, ettei 

kolmikantoja pystytä jatkamaan.

12. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 1538,28€:n suuruiset laskut.
- Lappeen Rantalaiset saavat killaltaan vuosijuhlien illalliskortin, matkat ja 

taskurahaa juhliin.

13. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Kulttuuriviikon ohjelma on valmis, joka on liitteessä 2.
- 4.4. on PO:n konsertti, Peltonen on varannut kymmenen lippua.
- Huynhilla on tilanne päällä Suomi-Ruotsi lätkämatsin lippujen kanssa, mutta 

tilanne on hanskassa kohta.

14. TEOLLISUUSASIAT
- Huomenna lähdetään pitkälle exculle. Miettiselle keksitään jotain, että hänet 

saadaan hereille ajoissa.
- Lähiaikoina järjestetään vielä yksi phuksiexcu. 



15. OHJELMA-ASIAT
- Miesten ja naistensaunassa oli tosi vähän porukkaa ja siitä tuli kallis paukku 

killalle.
- Assmuth tekee tapahtumista ruotsin kieliset sivut.
  
16. KUUBAN YÖ –87
- PO tarvitsee pakua torstaina, Lignell sopii asiasta Tuurinkosken kanssa.
- Niemelä hoitaa bussia, jonka kanssa on hieman ongelmia.
- Jatkot ja sillis ovat kummatkin hoidossa.
- Proffista on ilmoittautunut Määttänen ja Häkkinen.
- Linköpingistä tulee 5 edustajaa. Tukholmalaiset jäävätkin kotiinsa.

17. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Osastolle tulee uudet sivut ja Jonkun pitää kirjoittaa killasta esittely. Pakkanen 

ilmoittautui Joksikin. 
- Peltonen oli ollut labrakierroksella. Siellä oli ollut propagandaa, että phukseja 

pitäisi kannustaa opiskeluun.
  
18. TEMPAUSASIAT
- Tepi-projekti: Peltonen oli ollut katselemassa Tepiä TAKin puheenjohtajan 

kanssa. Hän sanoi, että Tepi pitää hiekkapuhaltaa, korroosiomaalata ja 
pintamaalata. Peltonen selvittelee hintoja. Paljastus päätettiin pitää kylä 50-v 
juhlissa 13.5. Samalla tehdään/teetetään museokyltti Tepille ja Wirsun haudalle.

- Haalarit voivat hyvin.

19. PAKUASIAT
- Pakunakit pääsivät taas jakoon
- Sipilä ehdotti, että varaukset tehtäisiin lyijykynällä, koska peruutuksia on niin 

paljon.

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Telttabileet voivat hyvin.
- Yhteisöllisyysviikko on käynnissä.

21. META
- Heinävaaran harjakaiset ovat huomenna.
- ISOhenkilöitä on toistaiseksi liian vähän.
- Pakkanen pyysi ihmisiä ottamaan lisää sämppäriä.

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon maanantaina 25.3. klo 15.00.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 10.00.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________



Lauri Pakkanen    Mari Lignell
puheenjohtaja   sihteeri
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