
KOKOUS  23/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  28.08.2002 klo 18.15

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Noora Herronen opintoministeri
Markus Nieminen teollisuusministeri
Valtteri Murto     ulkoministeri + lukkari
Sarah Korhonen phuksikapteeni

Hanna Stammeier emäntä
Sari Mäkinen emäntä
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Juha Viuhko pakuvastaava
Kimmo Assmuth prujuvastaava
Eeva Lempinen päätoimittaja
Jutta Lindqvist phuksikapteenin adjutantti + sihteeri tässä kokouksessa
Sanni Eloneva ISOvastaava + tempausmestari
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava
Anssi Pehrsson ATK –vastaava

Antti Myllys kiltakummi

5 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.32.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Alanko, Laine, Niemelä, Lignell, 

Havola, Maaniemi, Ranta.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Kiltis oli kuluvan viikon tiistaina siivottu muutaman ihmisen toimesta ja heille 

annettiin iso käsi. 

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Ei hyväksytty pöytäkirjoja.



7. SISÄASIAT
- Phuksikapteenisto esitteli ensimmäisten päivien nakkilistan (liite 1) ja nakit 

jaettiin
- Keskusteltiin, että miten hallitus esittäytyy kun phuksit tulee. Ei tullut hirveästi 

ideoita. Puhuttiin, että Pakkanen voisi hypätä yleisön joukosta TEKin esityksen 
jälkeen ja sen jälkeen esittelisi hallituksen. Taustamusiikkia ja savukone 
mahdollisesti.

- Jaosten kanssa oli kokous ma 12.8. Kokouksesta lähetetty koostemaili liitteenä 2.
- Jaoksista puhuttiin muutenkin paljon. Suhdejaokselta on tulossa jotain, ATK-jaos 

hommannut kilulle uuden koneen ja alkaa pikkuhiljaa hommaamaan killan uusia 
nettisivuja. Elämyjaoksesta ja sen roolista puhuttiin.

- Todettiin uudestaan jaosten tarkoitus eli ne antavat kaikille mahdollisuuden tulla 
mukaan killan toimintaan.

- Valittiin liittee 5 listasta nro 9 siis kamera mikä ostetaan. Hanna lupasi hakea.
- Valtteri haluaa etähengailla (webbikameran välityksellä). Valtteri valmistelee ensi 

kokoukseen esityksen asiasta.
- Pelottelukamaa karkkikassojen läheisyyteen, jotta hävikki vähenisi. Ei päätetty 

vielä mitään.
- Pakkanen haluaisi kunnon prujausohjeet seinälle.
- Anssi kertoi tapahtumien päivitysjutusta netissä. Se on hyvä juttu.
- Kimmo oli tehnyt ruotsinkielisen tapahtumakalenterin, joka tullee nettiin joskus?? 

(llite 6

8. PHUKSIASIAT
- Phuksikapteenit kertoivat ma 2.9. vastaanottotilaisuuden aikataulun (liite3)
- Pistevihko oli tullut ja Korhonen kertoi muutoksista viime kertaisiin ja siitä miten 

sitä täytetään.
- Haalarit tulivat aamulla. Niitä oli 300. Päätettiin, että maksetaan ne hetimmiten, 

että saadaan 3 % alennus.
- Esiteltiin phuskimerkki, joka saapunee ensi viikolla.
- Phuksisitsien sponssin metsästys oli työn alla. Konetta yritetään.

9. SUHDEASIAT
-  Ei ollut mitään.

10. MYYNTIASIAT
-  Karkkia ja limua haluttiin kilulle ennen kuin phuksit tulee. Hanna ja muut 

lupasivat sunnuntaina ostaa.
- T-paidasta taas keskustelua. Maksamisessa ja hinnassa jotain häikkää. Se paita 

pyydettiin kuitenkin laittamaan päälle ekoina päivinä, niin phuksit tietää mistä saa 
pisteitä pyytää.

11. OPINTOASIAT
-  Kirjamarkkinat tulossa 17.-18.9. klo 12-15
- Riipparit kaikille muille kuin phukseille päivitetty

12. TALOUSASIAT

-     Sovittiin siis että Pakkanen maksaa haalarit.



13. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Pakkanen kaipaili KurVin tilinpäätöstä. 

14. TEOLLISUUSASIAT
-  Pitkä excu 2.10. alkaen Turkuun Masan telakalle
- Miettistä kehotettiin järkkäämään mahdollisimman paljon phuksiexcuja

15. OHJELMA-ASIAT
-  Skumpparisteilylle piti saada mahd. Pian jatkopaikka. IE lupasi selvitellä.
  
16. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Eri-0.145 uusi aikataulu tiedoksi (liite 4)
 
18. TEMPAUSASIAT
- Kiltis tuli siis siivottua.
 
19. PAKUASIAT
- Uusi paku saapui 23.9.
- Leasing-sopimus oli tullut allekirjoitettavaksi, Pakkanen ja Viuhko selvittelevät.
- Haluaisiko joku organisoida Maurin kastajaiset?

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Kiltakummi Myllys kertoili kaikenlaista:
- Smökin remppa valmis ja aloittaa ravintolatoimintansa ensi maanantaina.
- Keltsu taas auki, Sodexhon omistuksessa. Ulkoasu muuttunut, mutta palvelu 

samaa kuin edellisellä Keltsulla.
- Heinävaara valmis, ekat asukkaat viime maanantaina sisään. Heinävaaran saunaa 

saavat yhdistyskset varata, hinnaksi noin 100 €.
- Kylään tulossa uusia asuntoja lähi vuosina.
- Polyteekkarin toimitus vaihtunut. Sen ensimmäinen lehti ilmestyy ensi 

maanantaina tai tiistaina.
- Tulossa linjapaperit kopo- ja soposektoreilta, myös TKY:n strategiaa ollaan 

tekemässä.

21. META
- Hanna tekee kiltikselle vikailmoituslistan, johon voi laittaa palautetta.
- Lempinen etsi viime vuoden Norjan-matkan kuvia KoLehteen.

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 4.9.2002 klo 16.00.
- Jatkossa pyritään tiiviimpiin kokouksiin ja hallitus-hallituslaiset ovat velvoitettuja 

tulemaan paikalle.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.25

Otaniemessä  ___.___.2002



____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Jutta Lindqvist

puheenjohtaja   sihteeri
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