
KOKOUS  12/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  25.3.2002 klo 15.00

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Mari Lignell sihteeri
Noora Herronen opintoministeri
Markus Nieminen teollisuusministeri saapui kohdassa 6
Antti Niemelä talousministeri
Antti Laine      isäntä poistui kohdassa 15 ja saapui kohdassa 17
Jaakko Havola     sisäministeri poistui ja saapui kohdassa 17
Valtteri Murto     ulkoministeri + lukkari

Eero Laakkonen juomanlaskija
Hanna Stammeier emäntä
Sari Mäkinen emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Nhan Huynh liikuntavastaava
Tuomo Linnanto lukkari
Juha Viuhko pakuvastaava
Sarah Korhonen phuksivääpeli
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Sanni Eloneva ISOvastaava + tempausmestari
Heidi Maanniemi tiedottaja
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava

8 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.15.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Miettinen ja Kaasalainen. 

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Korhonen pisti kiertoon syksyn tapahtumakalenterin suunnitelman.
- Herronen oli kiltti ja keitti kahvit, koska emot olivat tukussa. 



6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 11/2002. 

7. SISÄASIAT
- Iltakoulu on 15.4. klo 16 jossain päin maailmaa.
- Havola on hoitanut jo tuoppien kaiverruksen.
- Sipilä tuli ilmoittamaan, että päälafkan kone hommailee jotain omaa.

8. PHUKSIASIAT
- Huomenna on phuksijäynä, joten Lignell pyysi taas kaikkia ei-phukseja jäämään 

kokouksen jälkeen jutustelemaan.

9. SUHDEASIAT
- NMT on museolla 6.4. ennen kuubiksen kokkareita klo 14.30.
- Murto oli ollut KTN:ssä lappeen Rannassa ja muut eivät tykänneet meistä. 

KoLehtea ei ollut lähetetty, eikä esittelyläystäkettä. Päätettiin korjata asia.
- IK:n vuosijuhlat eli Hermannisitsit ovat 12.4. ja sinne lähtee edustamaan Hyunh ja 

avec.

10. MYYNTIASIAT
- Ihmiset ovat äänestäneet t-paitaa, mutta Alanko on kipeä, joten asia ei etene.

11. OPINTOASIAT
- Opintojaoksen kokoukseen ei osallistunut juuri kukaan. Antti Myllys kertoili 

Herroselle ja Lindqvistille osaston eri ryhmistä. Uusi kokous on 10.4. klo 12.00.
- Opintolistan osoite on kik-opinnot@tky.hut.fi.
- Muuntokoulutettavien ilta oli perjantaina. Hengailtiin kiltiksellä, saunottiin 

OK20:ssä ja käytiin museolla. Paikalla oli seitsemän muuntoa sekä Lignell, 
Pakkanen, Korhonen ja Lindqvist.

12. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 2605,38 €:n suuruiset laskut.
- Killan puhelinlasku oli korkea, joten maksakaa omat puhelunne.

13. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  Huynh tekee kulttuuri- ja urheiluviikon mainokset ja aikataulun.

14. TEOLLISUUSASIAT
- Kotimaan pitkä excu meni kivasti. Tulos oli +-0.
- Phuksiexcuja tarvitaan vielä.
- Napan sponssialustat Kuubikseen ovat tulleet. Niitä pitää leikellä.

15. OHJELMA-ASIAT
- Tänään on lauluilta, jossa on viimeinen mahdollisuus harjoitella lauluja ennen 

laulutenttiä.
  
16. KUUBAN YÖ –87
- Nakkilista kiersi.
- Talkoophukseja tarvitaan jatkoille ja sillikselle. Asianomaiset hoitavat.

mailto:kik-opinnot@tky.hut.fi


- Viuhko ajaa pakua yöllä ja Laakkonen silliksellä.
- Lignell tekee tarkan aikataulun.

17. KUULUMISIA OSASTOLTA
- METin kolmikantainfot loppuvat, mutta tempputiliä pidetään yllä niin kauan, että 

ihmiset ehtivät käyttää rahansa.
- Opettajavierailuja tulee lisää.
- Tiedotusryhmällä on kokous lähiaikoina, Maaniemi menee sinne ja puhuu osastoa 

mukaan KoLehteen.
  
18. TEMPAUSASIAT
- Haalarit voivat hyvin.
- Tepi-projekti: Tepi paljastetaan kukanpäivänä, hiekkapuhaltelijat ovat tulossa 

katsomaan sitä, Peltonen tekee aikataulun ja Sipilä hoitaa hommaan sponssit.
 
19. PAKUASIAT
- Pakunakkeja on taas jaossa.
- Viuhko tekee tilannekatsauksen uuden pakun hankinnasta.

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Ahtisaari tulee Kylä 50-v juhliin, samoin  muita isoja herroja, kuten Ossi 

Törrönen. Aikataulu on liitteessä 2.

21. META
- Pakkanen ja Murto ovat poissa 7.-14.3.
- Korhonen pyysi jaosten vetäjiä kirjoittamaan esittelyn Phuksi-APC:hen.
- KoLehden kuollut viiva on 27.3.

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon torstaina 4.4.2002 klo 16.00.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.15.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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