
KOKOUS  27/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  23.9.2002 klo 14.15

LÄSNÄ

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

Mikko Kaasalainen juomanlaskija
Eero Laakkonen juomanlaskija
Hanna Stammeier emäntä
Sari Mäkinen emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Tuomo Linnanto lukkari
Juha Viuhko pakuvastaava
Jutta Lindqvist phuksikapteenin adjutantti
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava

9 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.15.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Lempinen, Myllyperkiö ja 

Pehrsson.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Lignell löysi kadonneen nuijan.
- Norjasta saatiin jopa kaksi palkintoa ja Murto pisti ne kiertoon. 

6. EDELLISTEN KOKOUSTEN PÖYTÄKIRJAT 
- Hyväksyttiin kokousten 25/2002 ja 26/2002. 



7. SISÄASIAT
- Hallitus päätti pyytää kiltakuntaan kokoamaan hallituksen muodostustyöryhmän.
- Maaniemi lisää jäsennistön postituslistalle myös koppiin maksaneet jäsenet ja 

lisää samalla kopin listaan sarakkeen sähköpostiosotetta varten.
- Lakujen tunnusluvut tulevat käyttöön lokakuusta alkaen, eikä lakut toimi enää 

ilman tunnuslukuja.
- Havola tilaa pronssisia ansiomerkkejä.
- Nieminen hoitaa KIK-merkkien tilauksen. 

8. PHUKSIASIAT
- Tänään on keilausta Tapiolassa. Keskiviikkona on KIK-AS tapahtuma Alvarilla ja 

siellä pelaillaan kyykkää, krokettia ja mälkkyä. Illalla saunotaan Rantsulla ja 
katsellaan Matrix. Pizza hut –excu jouduttiin peruuttamaan köyhän osaanoton 
takia. Ensi maanantaina on Lakinlaskijaiset

- Korhonen ja Lindqvist kertovat phukseille, mikä on teekkarijäynä. Betonimyllyyn 
virtsaaminen ei ole sitä.

9. JAOKSET
- Jaosinfoon jaosten vetäjät tekevät julisteet jaoksestaan ja informoivat jaosten 

jäseniä, phukseille on jo mennyt tieto. Emännät keittävät kahvit.

10. SUHDEASIAT
- Norjasta maineikas joukkueemme sai kaksi palkintoa: kansainvälinen sarja ja 

paras meininki. Lisäksi speksi meni loistavasti. Norjasta saatiin paljon uusia 
ystäviä ja jotkut heistä ovat tulossa Kuuban yöhön.

- Lappeen rantalaiset kävivät, hauskaa oli ja muutamat heistä puhuivat täydellistä 
Norjaa seuraavana aamuna.

- Niemelää, Pakkasta ja Juha Korhosta tuetaan 10€/pää Lipidin vuosijuhlaan.

11. MYYNTIASIAT
- Hävikin laskenta alkaa alusta.
- Niemelä muistutti taas karkkirahojen siirtämisestä kassalippaaseen.

12. OPINTOASIAT
- Herronen pisti avoimien ovien nakkilistan kiertoon. Päivät ovat 9.-10.10. ja osasto 

maksaa 10 KIK€/tunti. Herronen käski ständille tulevia ottamaan haalarit ja lakit 
mukaan. Ständillä jaetaan phuksiAPC:tä ja KoLehteja.

13. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 21 889,97 €:n suuruiset laskut.
- Niemelä kertoi, että yleishyödyllisyys on tulossa.
- Laine tekee phuksisitseistä tilinpäätöksen.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Ei mitään.

15. TEOLLISUUSASIAT
- Excukieltoja tarkastellaan tästä lähtienkin tapauskohtaisesti, eikä Nieminen nähnyt 

mitään tarvetta antaa sitä kenellekään tällä hetkellä.



- Pitkälle exculle on nyt jo ilmoittautunut noin 75 henkeä, joista noin 25 ovat N:tä 
tai kolmatta vuosikurssia.

- Niille, jotka eivät pääse pitkälle exculle lähetetään meiliä InnoIT-excusta.
- Improbaturiin ostetaan yhteisesti lippuja. Pakkanen hoitaa.

16. OHJELMA-ASIAT
- 1.10. klo 12.00 on ensimmäinen Bordellikokous.
- Laine alkaa etsiä KIKkujouluille paikkaa.
- Korhonen lisää TKY:n tapahtumat KIK:n tapahtumakalenteriin.
  
17. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Pakkanen oli ollut resurssitoimikunnan kokouksessa, jossa oli esitelty osaston uusi 

strategia. Tärkeimmiksi asioiksi oli noussut TKK:n myöntämän rahoituksen 
vähyys johtuen tieteellisten julkaisujen vähyydestä sekä muuntokoulutuksen 
lopettaminen rahapulan takia. Uuden siiven rakennushanke haudattiin lopullisesti, 
mutta suuria remontteja pistetään käyntiin useissa laboratorioissa.

  
18. TEMPAUSASIAT
- Niemelä kysyi haalareiden tilannetta, mutta Eloneva ei ollut paikalla.
- Eilen oli Maurin nimipäivät.

19. PAKUASIAT
- Viuhko hoitaa allekirjoituksen huoltoleasing sopimukseen.

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Piknik oli ollut täysi floppi.

21. META
- Havola kertoi, että he olivat olleet Niemelän ja Korhosen kanssa Häkkisen luona 

viemässä synttärionnitteluja ja Häkkinen oli tarjonnut heille rotanmyrkkyä 
vastalahjaksi.

- Ranta kyseli kierrekoneen kierteiden perään. Niitä pitäisi olla kopissa lötteöiden 
alapuolella.

- Laakkonen kertoi, että ainakin TIKillä webbikamera on vähentänyt 
karkkihävikkiä huomattavasti.

- 22.9. KoRK täyttää 35 vuotta. 

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon maanantaina 30.9.2002 klo 14.15.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.41.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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