
KOKOUS  28/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  30.9.2002 klo 14.15.

LÄSNÄ

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

Eero Laakkonen juomanlaskija
Hanna Stammeier emäntä
Sari Mäkinen emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Nhan Huynh liikuntavastaava
Tuomo Linnanto lukkari
Juha Viuhko pakuvastaava
Kimmo Assmuth prujuvastaava
Eeva Lempinen päätoimittaja
Heidi Maaniemi tiedottaja
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava

8 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.16.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Havola, Eloneva, Kaasalainen, 

Lindqvist ja Hirvonen.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Tilintarkastajat Juhana Salminen ja Mikko Kallas olivat tutustuneet tileihin ja 

peräänkuuluttivat tarkkuutta. Muuten näytti hyvältä.



- Maaniemi toimitti stadisuunnistuksessa saadun, monen metrin lahjajohdon 
hallitukselle. Lahjaa voi kuulemma käyttää mm. naruhyppelyyn.

- Huynh toi muistikortin ja akut.
- Maaniemeltä on sininen kalvotussi kadoksissa.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 27/2002. 

7. SISÄASIAT
- Nieminen on tilannut haalarimerkit.
- Maaniemelle annettiin lupa ostaa kirjakaupasta värillisiä papereita, koska 

katsottiin, ettei niitä kannata tilata prujupaperitilausten yhteydessä.
- Lignellille myönnettiin lupa ostaa tarralappuja.
- Lempinen on tiedustellut kossupaitojen hintoja kahdesta eri painosta, mutta hintaa 

ei ole vielä tiedossa.
- Kopin koneen päivitys lykkääntyy teknisten ongelmien takia. 
- Murron webbikamera-projekti edistyy hitaasti mutta varmasti.
- Murron englannin kielinen tapahtumakalenteri on työnalla.

8. PHUKSIASIAT
- Keilailta oli menestys ja KIK-AS ihan jees. Letun paisto toisin oli tuskaa emäntien 

mielestä. Korhonen kiitti Juha Korhosta leffayön äänentoistosta.
- Lautapeli-iltaan tarvitaan joku muukin idea kuin pelien pelailu ja Korhonen pyysi 

kaikkia miettimään jotain.

9. JAOKSET
- Jaosinfo ei mennyt järisyttävän hyvin, mutta elämys- ja suhdejaos saivat 

muutaman uuden nimen.
- Elämysjaos oli prodekon sitseillä pitämässä kasinoa ja se meni loistavasti. Ihmiset 

olivat olleet erittäin tyytyväisiä.
- Stammeier ehdotti, että phukseille pidettäisiin kiltainfo ja Korhonen ehdotti 

viikkoa 43, jolloin on myös kulttuuri ja urheiluviikko. Korhonen pohtii asiaa 
eteenpäin.

- 8.10. klo 12.00 on opintojaoksen kokous.
- Vaikka jaosinfo ei mennyt hyvin, ei Lempinen halua enää KoLehteen pikku 

esittelyjä jaoksista, koska sellaisia on jo ollut. Enemmänkin hän toivoi räväkkiä 
juttuja joistain jaosten tempauksista.

10. SUHDEASIAT
- Stammeier ja Lempinen lähtevät Diskontaukseen 19.10., eikä heitä tueta.
- ADAan lähtevät Havola ja Lempinen ja heitä tuetaan 50€/pää. Kutsu on liitteenä 

1.
- TKY vuosijuhlaan kiinnostuneita lähtijöitä olivat Murto, Myllyperkiö, Makinen, 

Stammeier, Nieminen, Linnanto, Peltonen, Assmuth, Herronen ja Miettinen.
- Murto hoitaa mitä pikimmiten Norja-projektin kamat pois kiltahuoneelta ja 

Miettinen pesee haalarit. 

11. MYYNTIASIAT
- Lempinen lisäili karkkia. 



12. OPINTOASIAT
- Kopo saunassa oli ollut paljon kikkiläisiä ja Herronen lähettää spostia, mitä siellä 

puhuttiin.
- Herronen tarvitsi lisää porukkaa avoimiin oviin ja vapaaehtoiset saatiin heti.
- Opintosuunnitelma ilta on 9.10. ja Korhonen ja Herronen hoitavat IE:n kanssa 

hommaa. Paikalle tarvitaan kummeja ja muita asiaan vihkiytyneitä.

13. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 2 mukaiset, 293,85 €:n suuruiset laskut.
- Ei tullut mätkyjä eikä palautuksia.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Huynh kysyy pöytälätkäseuralta,  miten he saavat pelinsä kestämään kulutusta.
- Peltonen oli ollut stand up clubilla ja esitykset olivat olleet loistavia. Hän yrittää 

saada lippuja kulttuuri ja urheiluviikolle.
- Peltonen järjestää yhteisen leffareissun katsomaan Meduusanverkkoa. Sitä ennen 

olisi tarkoitus mennä syömään johonkin kivaan paikkaan.
- Huynh ketoi, että killan urheiluvuoroilla on todella vähän käyttäjiä. Korhonen 

ehdotti, että haasteotteluista saattaisi olla jotain apua ongelmaan.

15. TEOLLISUUSASIAT
- Pitkällä exculla on ollut paljon ongelmia firmojen kanssa, mutta excu tulee siitä 

huolimatta.
- Rautaruukki tulee yrityssaunaan 10.10. ja Nieminen kirjoittaa illasta jutun 

KoLehteen.
- Miettinen hoitaa phuksiexcuja.

16. OHJELMA-ASIAT
- Bordellikokous on 1.10. klo 12.00.
- 16.10 on sitsit, joihin ainakaan Pykälä ei pääse. Laine ja Korhonen yrittävät 

miettiä jotain teemaa.
  
17. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Ei mitään.
  
18. TEMPAUSASIAT
- Ei temmattavaa.

19. PAKUASIAT
- Pakussa on uusi lommo.
- Viuhko muistutti, että lommot pitää tarkistaa jokaisen luovutuksen ja vastaanoton 

yhteydessä.

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Kiltakummi Antti Myllys oli kertoilemassa TKY:n viimeisimmistä toimista 

TTEY:n, kylän laajennuksen ja sopon linjapaperin tiimoilta. Lisäksi hän muistutti, 
että TKY:n kultaisen ansiomerkin ja Pöyreän tornin killan jäsenhakemusten 
deadlinet lähestyvät.



21. META
- Assmuth selvittää prujukoneiden vakuutukset.
- KoLehden kuollut viiva on 15.10.

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon maanantaina 7.10.2002 klo 10.00 ja 

iltakoulu on 1.10. klo 19.00 Pakkasen luona.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 16.08

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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