
KOKOUS  15/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  17.4.2002 klo 15.00

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Mari Lignell sihteeri
Noora Herronen opintoministeri
Markus Nieminen teollisuusministeri
Antti Niemelä talousministeri
Jaakko Havola     sisäministeri
Valtteri Murto     ulkoministeri + lukkari poistui kohdassa 12

Eero Laakkonen juomanlaskija
Sari Mäkinen emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Juha Viuhko pakuvastaava
Sarah Korhonen phuksivääpeli
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Sanni Eloneva ISOvastaava + tempausmestari
Heidi Maanniemi tiedottaja
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava
Paula Alanko myyntivastaava
Anssi Pehrsson ATK –vastaava

7 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.11.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Kaasalainen, Laine, Lempinen, 

Stammeier, Eloneva ja Huynh.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Kukaan ei halunnut avautua. 

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 



- Ei hyväksytty, koska sihteeri ei ollut kirjoittanut sitä. 

7. SISÄASIAT
- Syksyn tapahtumakalenteri on liiteessä 1.
- Kuuban yön kaato on 18.4. klo 19.00 3A:n sitsisaunassa. 
- Excukuvia pitäisi laittaa nettiin. Ranta sanoi, että kuvat ovat koneella valmiina, 

joten Pehrssonin pitää vain siirtää ne. 
- Maaniemi pistää kuvien yhteistilauksesta meiliä seuraavaan infomeiliin. 
- Phuksisivujen päivitysvastuu siirrettiin Pehrssonille. Phuksit tosin kuolee kohta.
- Wappuna on taas jo perinteeksi muodostunut rekkakuljetus Mantalle. KIKllä  on 

kaksi rekkaa ja niihin myydän lippuja á 2€. Pehrsson tekee liput ja pistää koppiin 
myyntilippaan. Rekkoihin tarvitaan lisäksi yhteensä kaksi järkkäriä, jotka ovat 
selvinpäin. Eloneva ja Ranta suostuivat tähän vaativaan tehtävään.

- Tupsahdus on 18.5. Siellä esiintyvät kaikki Otaniemen parhaimmat musikantit, 
kuten Dominante, Humpsvakar, Polyteknikkojen Kuoro, Polyteknikkojen 
orkesteri, Polirytmi ja RWBK. Killoille on tarjottu mahdollisuutta kutsua paikalle 
yhteistyökumppaneitaan. Nieminen miettiin, keitä KIK haluaa kutsua, varmaan 
ainakin Partekin.

- Sähköisen palautteen antamista mietitään iltakoulussa.

8. PHUKSIASIAT
- 23.4. klo 12.15 on Wappuluento K215:ssa.

9. SUHDEASIAT
- Ruotsalaiset olivat lähettäneet Murrolle kiitosmeilin Kuuban yöstä. He olivat 

viihtyneet hyvin ja toivoivat kutsua myös ensi vuonna.
- Oululaiset lähettivät kiitostekstarin Kuuban yöstä.
- NMT:ssä mietittiin spostilistaa, johon liitetään kaikki pohjoismaiset konekiltojen 

hallitukset. Homma on edelleen työn alla. 
- Murto kertoi, että kv-tutorien koulutus on tänään Rantsulla klo 18.00. 
- Arkkarien majalle ollaan edelleen lähdössä lauantaina.

10. MYYNTIASIAT
- T-paidoista ei saatu vielä malleja täksi viikoksi. Alanko yrittää ensi viikoksi 

uudestaan. 
- Karkkiautomaatti päätettiin ottaa kiltikselle vasta syksyksi.

11. OPINTOASIAT
- Eilen oli TKY:n halopedi-koulutus. Herronen meilaa tarkempaa tietoa aiheesta 

kaikille.
- Perjantaina loppuu tenttien palautus kisa, jolloin arvotaan 10 KIKeuroa 

palauttaneiden kesken.
- Herronen skannailee perjantaina phuksien kanssa tenttejä nettiin.
- Herronen päätteli, että tenttien palautukseen ei tarvita kuin yksi laatikko, koska 

edes kisan ollessa käynnissä tynnyri ei täyttynyt. Siispä punainen postilaatikko on 
nyt viraton.

- 3kannan kaato on 23.4. klo 18.00.

12. TALOUSASIAT



- Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset, 12183,08 €:n suuruiset laskut.

13. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Peltonen pyysi lupaa ottaa kädenväännön palkinnoiksi kaksi t-paitaa ja yhden 

karkkipussin. Pyyntöön suostuttiin ilomielin.
- Peltonen lähettää lähipäivinä avautumismeilin kulttuuritapahtumiin osallistujien 

puutteesta.
- Kulttuuri- ja urheilu tarvitsee oman ilmoitustaulun. Peltonen kysyy 

vahtimestareilta löytyisikö jostain lisätilaa.
- Sikariporrasfudis kiltojen hallituksille on 24.4. klo 11.00. Futista pelataan ainakin 

viidellä joukkuella viiteen maaliin kahdella pallolla.

14. TEOLLISUUSASIAT
- Yrityssauna meni hyvin, toinen Suunnon edustaja ei millään halunnut lähteä pois.
- Nieminen yrittää saada wappurekkoihin sponsseja.
- Haalareissa on hyvin sponsseja, mutta vielä yritetään saada hiukan lisää.

15. OHJELMA-ASIAT
- Telttabileisiin tarvitaan työvoimaa. Nieminen, Niemelä ja Peltonen lupasivat tulla 

auttamaan, kunhan homma on vain kaljanmyyntiä. Telttabileisiin ei tarvitse 
maksaa sisääpääsymaksua, mutta Eloneva kehoitti kaikkia ostamaan wapun 
selviytymispakkauksen á 1€.

  
16. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Ei kuulu. 
  
17. TEMPAUSASIAT
- Tepillä on ongelmia. Ne firmat, jotka aikaisemmin sponssasivat sitä, ovat jo 

kaatuneet eikä puhaltelijaa kuulu.
 
18. PAKUASIAT
- Seppo on sairaalassa ja pääsee kotiin huomenna.
- Uuden pakun hankinta toimikunta on toiminut ja kertoo tuloksistaan huomenna 

kiltakunnan kokouksessa.

19. KUULUMISIA TKY:STA
- Teekkarihymni on herättänyt paljon keskustelua rasistisuudestaan. Polyteekkarissa 

on juttu aiheesta.

20. META
- Muistakaa tulla iltakouluun!
- Wapun viinanhakureissu peruuntui.

21. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon tiistaina 23.4.2002 klo 14.00.

22. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.20.



Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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