
KOKOUS  30/2002
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  15.10.2002 klo 16.00

LÄSNÄ

Lauri Pakkanen   puheenjohtaja
Mari Lignell sihteeri
Noora Herronen opintoministeri
Markus Nieminen teollisuusministeri
Antti Niemelä talousministeri
Antti Laine     isäntä
Sarah Korhonen phuksikapteeni poistui kohdassa 9

Mikko Kaasalainen juomanlaskija
Eero Laakkonen juomanlaskija
Leena Ranta dokumentoija
Tatu Miettinen excumestari + lukkari
Matti Peltonen kulttuurivastaava
Nhan Hyunh liikuntavastaava
Heikki Hirvonen lukkari
Juha Viuhko pakuvastaava
Kimmo Assmuth prujuvastaava
Jutta Lindqvist phuksivääpelin adjutantti
Elisa Myllyperkiö info + riipparivastaava
Anssi Pehrsson ATK –vastaava

7 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.16.

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Havola, Myllyperkiö, Maaniemi, 

Stammeier ja Murto.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Tänään on phuksien yösähly.
- Kulttuuri ja urheiluviikolle tulee jousiammuntaa, seinäkiipeilyä ja KIK-SIK 

sählyottelu.
- Pakkanen löi päänsä.



- Korhonen poistuu phuksiasioiden jälkeen.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 29/2002. 

7. SISÄASIAT
- Pehrsson on laittanut kik-jas –spostilistalle meilailu eston, joten vain Pakkasen ja 

Maaniemen spostit menevät läpi.
- Assmuth on selvitellyt prujukoneiden vakuutuksia ja päätettiin, että ainakaan 

vakuutuksia ei uusia, mutta turha niitä on keskenkään lopettaa.
- Kiltis siivotaan kokouksen jälkeen ja lehdille pistetään laatikoita, jotta ihmiset 

tajuaisivat pitää niitä järjestyksessä.
- Keskusteltiin teekkarihymniin rasistisuudesta ja mielipiteet jakautuivat.
- Assmuthille annettiin lupa ostaa prujukortteja.

8. PHUKSIASIAT
- Kiltaneuvostossa on ollut juttelua phuksien työpisteistä ja meillä ei ole niiden 

kanssa mitään ongelmaa.
- ISOille järjestetään ilta. Mukana on ainakin TiK, joka toimii maksumiehenä. 

Eloneva tietää asiasta enemmän.
- Museolle oli viime viikolla ollut noin 50 phuksia ja opintosuunnitelma illassa sen 

jälkeen noin 35.

9. JAOSASIAT
- Opintojaoksen kokous oli ollut viime viikolla ja siellä oli pohdittu kurssien 

palaute järjestelmää.
- Elämysjaoksen alaisuuteen puuhataan blackjack-systeemiä.
- KoLehden kuollut viiva on tänään. 

10. SUHDEASIAT
- LVK:n vuosijuhlaa on 9.11. Hallituksesta ei ollut lähtijöitä, mutta Pakkanen 

lähettää spostia kiltakunnalle.
- Diskontaukseen lähtee Stammeier, Lempinen ja Hirvonen eikä heitä tueta.
- Lindqvist ja Myllyperkiö lähtevät Stimulaatioon eikä tukea myönnetty.
- TKY:n vuosijuhlaan ilmoittautuvat hallituksen kutsulla Nieminen, Herronen ja 

Murto ja he hoitavat ilmoittautumisen omatoimisesti.
- Gillesitzeille 28.10. lähtevät Lindqvist, Niemelä, Pakkanen, Korhonen, Herronen, 

Assmuth, Mäkinen, Peltonen, Murto ja Havola. Teemana on punk. 

11. MYYNTIASIAT
- Pepsi maxia on toivottu myyntiin ja IE hoitaa homman.
- Alankoa kaivattiin. 

12. OPINTOASIAT
- Herronen kiitti avoimiin oviin osallistuneita. Kaikki osallistujat merkkaavat tehdyt 

työtunnit kopin seinälle olevaan listaan ja Herronen hoitaa osaston laskuttamisen.
- Halopedeistä vaihdetaan vain toinen ensi vuodeksi rehtorien vaalien takia.

13. TALOUSASIAT



- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 2367,94 €:n suuruiset laskut.
- Bordellia ei saa maksaa tempputililtä, joka on päivitetty.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  Kurvissa on luvassa sirkusta, stand-up-komediaa ja kiinalaista leffan kera.

15. TEOLLISUUSASIAT
- Phuksiexcuja tarvitaan heti. Miettinen hoitaa ja Nieminen ruoskii häntä.
- Yrityssauna oli hauska ja Rautaruukin mies valitteli yrityksen likviditeetin 

vähyyttä. 

16. OHJELMA-ASIAT
- Bordellijulisteet jaetaan huomenna. 
- IE saa joskus vippijä. 
  
17. KUULUMISIA OSASTOLTA
- Kalevi Aaltosta ehdotetaan vuoden opettajaksi ja Pakkanen selvittää lisätietoja 

oppikirjapalkinnosta. 
  
18. TEMPAUSASIAT
- Elonevalle annettiin lupa ostaa lamppuja, koska vakseilta ei saa sopivia.
 
19. PAKUASIAT
- Mauri saa maanantaina talvitossut alleen. 

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Ei mitään.

21. META
- Vaalilautakunta perustetaan kahden viikon sisällä. Pakkanen selvittelee 

halukkaita. 

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon maanantaina 21.10.2002 klo 15.00.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.52.

Otaniemessä  ___.___.2002

____________________            ____________________
Lauri Pakkanen    Mari Lignell

puheenjohtaja   sihteeri
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