
KOKOUS  29/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  7.10.2002 klo 10.00.

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Mari Lignell sihteeri
Noora Herronen opintoministeri
Markus Nieminen teollisuusministeri
Antti Niemelä talousministeri
Antti Laine     isäntä
Valtteri Murto     ulkoministeri + lukkari saapui kohdassa 2
Sarah Korhonen phuksikapteeni

Mikko Kaasalainen juomanlaskija
Hanna Stammeier emäntä
Sari Mäkinen emäntä
Leena Ranta dokumentoija
Heikki Hirvonen lukkari
Juha Viuhko pakuvastaava
Jutta Lindqvist phuksikapteenin adjutantti

8 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.15.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Havola, Miettinen, Peltonen ja 

Myllyperkiö.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Stammeier ilmoitti, että pahvimukeja ei tällä kertaa ole.
- Lindqvist kertoi, että pitkällä exculla oli ollut kivaa.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 28/2002. 

7. SISÄASIAT



- Kiltakunnan kokous on huomenna ja Pakkanen pyysi ihmisiä kirjoittamaan 
toimistaan välitoimintakertomukseen.

- Puhuttiin pyöreän tornin killan ehdotuksista. 

8. PHUKSIASIAT
- Korhonen pyysi ihmisiä tuomaan lautapelejä lautapeli-iltaan.
- Opintosuunnitelmailtaan tarvitaan auttajia phukseille.
- Phukseja oli paljon Tampereella Improbaturissa.
- Bordellia tekemään on tulossa noin 55 phuksia tällä hetkellä.
- Lindqvist oli ollut erään phuksiryhmän tapaamisessa ja siellä oli ollut kivaa.
- ISOilta on tulossa, mutta siitä ei vielä ollut paljonkaan tietoa.

9. JAOKSET
- Huomenna on opintojaoksen kokous klo 12.00.

10. SUHDEASIAT
- Norskeilta oli tullut känniviesti Murrolle ja he ovat tulossa Kuuban yöhön 

maaliskuussa.
- Norja-reissusta pyörii OUBSilla videon pätkä.
- Perjantaina on Norjan kaato.
- Nieminen ja Havola olivat olleet Finnhitseissä lappeen Rannassa ja sieltä oli 

lähetetty terveisiä.

11. MYYNTIASIAT
- Hävikki oli noin 20€ reilulta viikolta. Pakkanen kyselee tarkempia tietoja 

Alangolta.

12. OPINTOASIAT
- Avoimet ovet ovat keskiviikkona ja torstaina. Ständille viedään rekvisiitaksi 

pullonavaajakone ja joku palkinto palkintokaapista. Vararehtorin kiitostilaisuus on 
torstaina klo 15 alkaen niille, jotka ovat olleet ständillä tai kierrättämässä ihmisiä.

13. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 436,60 €:n suuruiset laskut.
- Lindqvist hoitaa Prodekolle pakettiauton lainauskorvaustositteen. 

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Korhonen ehdotti, että kulttuuri ja urheiluviikolla tapahtumia olisi vuoropäivinä ja 

ehdotus sai kannatusta. 

15. TEOLLISUUSASIAT
- Pitkä excu oli ja meni. Masalla oli ollut hyvät tarjoilut ja kiitos siitä kuuluu 

Oltermanni Häkkiselle. Pronto Skyliftilla oli ollut siistiä ja tornit kuulemma 
heiluvat huomattavasti. Niemisen kartturinura ei ainakaan vielä auennut.

- Yrityssaunaan on ilmoittautunut ainakin 50 ihmistä. 
- Viuhko oli ollut InnoITssä. Messut olivat taas olleet floppia, mutta Wärtsilä ja 

ABB olivat panostaneet vierailuihin.

16. OHJELMA-ASIAT



- Laine ottaa yhteittä raksaan ja kyselee heitä mukaan sitsaamaan 16.10. Raksalla 
on tosin puolihermanni siinä samoihin aikoihin, joten vaikuttaa aika heikolta. 

- Bordellikokous oli ollut loistava ja tällä viikolla on tiimien omat kokoukset.
  
17. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Laatuleima kokoukseen menee ainakin Herronen ja kiltakunnasta pyydetään 

ihmisiä osallistumaan. 
- Pakkanen oli ollut koulutuspäivillä Sjökullassa. 
  
18. TEMPAUSASIAT
- Teemu Teekkari on edelleen pystyssä, mutta sille pitää edelleen tehdä jotain. Asia 

otetaan esille kiltakunnan kokouksessa.

19. PAKUASIAT
- Ranta ei ole vielä onnistunut tulostamaan pakettiauton kuvia. Hirvonen auttaa 

kokouksen jälkeen.
- Viuhko vaihtaa Mauriin talvitossut, kunhan sopiva väli löytyy.

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Edustajiston kokouksessa oli keskusteltu kauan kakkosrekisteristä. 

21. META
- Stammeier oli löytänyt Improssa jonkun merkin, mutta kukaan ei tunnustanut. 

Päätettiin antaa merkki Niemelälle, joka ei ollut merkkiä saanut suoritettua. 
- Nieminen tarvitsee valkokangasta yrityssaunaan ja Lindqvist sanoi, että 

kiltahuoneella on vielä TKY:n valkokangas.

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon tiistaina 15.10.2002 klo 16.00.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.30.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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