
KOKOUS  24/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  4.9.2002 klo 16.00

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Mari Lignell sihteeri
Noora Herronen opintoministeri
Markus Nieminen teollisuusministeri
Antti Niemelä talousministeri saapui kohdassa 5
Antti Laine     isäntä
Jaakko Havola     sisäministeri saapui kohdassa 7
Valtteri Murto     ulkoministeri + lukkari saapui kohdassa 8
Sarah Korhonen phuksikapteeni

Mikko Kaasalainen juomanlaskija
Eero Laakkonen juomanlaskija
Hanna Stammeier emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Tuomo Linnanto lukkari
Juha Viuhko pakuvastaava
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Sanni Eloneva ISOvastaava + tempausmestari
Heidi Maanniemi tiedottaja
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava
Paula Alanko myyntivastaava
Anssi Pehrsson ATK –vastaava

9 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.05.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Kukaan ei ollut ilmoittautunut esteelliseksi.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi, mutta kohta 18, pakuasiat siirrettiin 

kohdaksi 8.

5. ILMOITUSASIAT 
- Syksyn aloitus on mennyt hyvin.



- Niemelällä on tänään synttärit. Onnittelut!
- Niemelä, Havola ja Lignell pitävät yhteiset synttäribileet perjantaina 6.9. Alvarin 

aukiolla ja ovat järjestäneet sen kunniaksi kakkutarjoilun ja ulkoilmakonsertin. 

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Ei ole vielä valmistunut.

7. SISÄASIAT
- Maaniemi tekee koppiin siivousvuorolistan. 
- Niemelä miettiin jonkun vakio kilometri korvauksen. Sitä sovelletaan esim. 

kesäpäivien matkakuluihin.
- Paku pitää ristiä. Ristiäiset päätettiin pitää 17.9. klo 10.00 ja paikalle kutsutaan 

ainakin Määttänen ja muita osaston professoreita, oltermanni ja SIK:n puhis. 
Esiintymään pyydetään Oksetti ja RWBK.

8. PAKUASIAT
- KIK:n omat varaukset ovat kunnossa.
- Viuhko selvittää, kävikö TIK selvittämässä pakulainansa.

9. PHUKSIASIAT
- Köydenveto ja etikettiluento ovat perjantaina ja jatkot alkavat 22.00 Smökissä. 

Perhsson lupasi pistää informaatiota KIK:n sivuille. 
- IE tarvitsee apua sitsien alkujärjestelyissä, joten kaikki velvoitettiin tulemaan 

paikalle klo 16.00.
- Huomenna on ulkopeli-ilta. 

10. JAOSASIAT
- Jaosinfo siirretään torstaille 26.9. klo 11-13 osaston ala-aulaan.
- Jaosten vetäjät velvoitettiin laittamaan ainakin yhteistietonsa uudelle jaosten 

ilmoitustaululle kopikoneen viereen. 

11. SUHDEASIAT
- Norja etenee hyvin ja norjalaiset ovat laittaneet 20 henkilön rajan. Phukseja 

reissuun lähtee 3-4.
- Lipidin vuosijuhla on 11.10. Lähtijät päätetään myöhemmin.
- KIK sai kutsun TKK:n avajaisiin ja Pakkanen menee juhliin.

12. MYYNTIASIAT
- Alanko kysyy karkkiautomaatista TKY:ltä.
- Pakkanen on kysellyt kosketusnäyttöpelejä, mutta kukaan ei halua vastata hänelle.
- Jätskiä ja karkkia on hankittu myyntiin ja Alanko tekee maksuohjeet jääkaapin 

oveen.
- T-paidat eivät etene, mutta kiltalaiset ovat olleet kyselleet niitä innokkaasti. 

13. OPINTOASIAT
- Kirjamarkkinat ovat 17.-18.9 klo 12-15.
- Herronen oli ollut opintotoimikunnan kokouksessa, mutta siellä ei ollut mitään 

erikoista. 



14. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset,  €:n suuruiset laskut.

15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Phuksit olivat kyselleet sählyjoukkuetta. Hyunh pistää listat seinälle.

16. TEOLLISUUSASIAT
- Phuksisitseille tulee sponssi Koneelta ja Pekka Korhonen tulee puhumaan. 
- Pitkälle exculle ei tulekaan illanviettoa Masalle Turkuun, joten excu tuottaa 

jälleen kerran päänvaivaa. Exxcu aloitetaan todennäköisesti jo tiistaina 1.10 ja 
kotiin tullaan perjantaina.

- Miettinen järjestään phuksiexcuja syksylle. 

17. OHJELMA-ASIAT
- Stammeierille ja Mäkiselle annettiin lupa ostaa keittiövälineitä.
- KIKkujoulut siirrettiin torstaille 28.11.
- Dominantte tulee esiintymään phuksisitseille ja emännät tarvitsevat 

kahvinkeittimiä ja termoskannuja. Miettinen lupasi kysyä kumpiakin 
Pauligilta,mutta jos ei onnitu, niin kaikki hallituslaiset tuovat omiaan. 

  
18. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Ei kuulu vielä mitään. 
  
19. TEMPAUSASIAT
- 26.9. klo 16.30 voi osallistua uuden keskusteluohjelman, Joko tain, nauhoituksiin. 

Ilmoittautumiset Murrolle.
- Haalarit riittivät ja L-kokoa jäi jopa yksi kappale ylimääräisiä.
- Tepi otetaan taas projektiksi, koska se ei kestänyt hiekkapuhallusta.  

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Ei mitään erikoista.

21. META
- Perhsson pisti kilun spostin lukukoneeseen Linuxen ja se on hyvä, kunhan 

Perhsson tekee siihen käyttöohjeet.
- Perhsson on tehnyt tapahtumakalenterille päivitysohjelman ja se sai hyvää 

palautetta.
- Murrolle annettiin lupa ostaa webbikamera. 

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon torstaina 12.9.2002 klo 14.00.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.15.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________



Lauri Pakkanen    Mari Lignell
puheenjohtaja   sihteeri
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