
KOKOUS  2/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  15.1.2003 klo 16.15

LÄSNÄ

Tatu Miettinen  puheenjohtaja
Noora Herronen sihteeri
Outi Engman opintoministeri
Lasse Hietikko teollisuusministeri
Juha Viuhko talousministeri
Mikko Piirainen     isäntä
Elisa Myllyperkiö     sisäministeri
Valtteri Murto     ulkoministeri
Eeva Lempinen tiedotusministeri Poistui kohdassa 7

Jutta Lindqvist     phuksikapteenin adjutantti
Kari Kanninen juomanlaskija
Mia Niemi emäntä
Nina Pitkänen emäntä
Janne Lintala excumestari 
Laura Vanhatalo kulttuurivastaava
Petri Lehikoinen liikuntavastaava
Tuukka Takala lukkari
Elmo Allén lukkari
Kosti Pohjoisaho pakuvastaava Saapui kohdassa 5
Tomi Sarlin prujuvastaava
Paavo Pakkanen päätoimittaja
Hanna Stammeier phuksivääpeli
Petri Vähäpesola phuksivääpeli
Leena Ranta ISOvastaava 
Elina Jalasoja kiltisvastaava
Olli Jaarinen ATK –vastaava

9 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.23

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään oli etukäteen ilmoittanut Korhonen

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.



5. ILMOITUSASIAT 
-  Esityslistan ulkopuolisia asoita tulee kannattaa(tai vastustaa jos siltä tuntuu)
- Osastollemme on tullut pari uutta ulkkaria
- Onko kukaan nähnyt kameran piuhaa? Ilmeisesti hukassa. Stammeier lainaa 

omaansa kunnes vanha löytyy tai hankitaan uusi
- Prujukoneessa vikaa. Valittaa C out. Sarlin hoitaa
- Jos prujukoneeseen tulee vikaa, tulee välittömästi soittaa prujumestarille.
- Lempinen kerää sähköpostialiaksia 

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokouksen 1/2002 pöytäkirja. 

7. SISÄASIAT
-  Pakkanen hoitaa killalle KIK-läystäkkeen, joka lähetetään muille killoille ja 

yhteistyökumppaneille. Värilleinen olis kiva, Lindqvist hoitaa sen puolen. 
- Koppiin halutaan uusi kone. Jaarinen tutkii hintoja. Vanha kone joutaa kiltikselle 

(ainakin monitori).
- Kiltikselle oli haluttu kahvitarjoilua ruoka-aikaan. Ei kannatettu, koska kuppilasta 

saa, eikä haluttu pilata heidän bisneksiään.
- Kopin kansiot tulisi arkistoida. Tarvitaan lisää hyllytilaa.
- Piirainen hankkii killalle liimapuikkoja
- Emännät haluavat uuden termarin. Saivat luvan ostaa, kunhan maksaa alle 30€
- Painotettiin ettei varastoon tuoda omia kamoja ikuisuus säilytykseen
- Tiedotusministerin lötterössä on tusseja joita saa lainata, mutta ei hukata!

8. PHUKSIASIAT
-  Phukseja on. On ilmaantunut lisää pistevihkoja, jotka eivät olleet tarkastuksessa. 
- Kyselyistä on tulossa yhteenveto

9. JAOSASIAT
- Halopedit eivät ole olleet kokouksissa. Eivät ilmeisesti edes tienneet niistä. Onko 

postituslistat kunnossa?? Jaarinen tutkii.

10. KUUBAN YÖ 88
-  Silliksen hyväksi ei ole tehty vielä mitään. Homma lähtee käyntiin pikapuoliin
- Jatkopaikka hallussa
- Pääjuhlan paikka tiedossa heti kun saadaan viimeinen tarjous

11. SUHDEASIAT
- Pohjoispohjalaisen osakunnan vuosijuhla on 7.2. Ei löytynyt lähtijöitä, 

Myllyperkiö laittaa viestiä kiltakunnalle ja suhdejaokselle.
- Ystävänpäivälahjaksi annetaan muille killoille yksi ilmainen KIK:n jäsenyys/kilta

12. MYYNTIASIAT
-  Kukaan ei saa koskea juomahäkkiin ilman isännän tai juomalaskijoiden lupaa! 

Menee kirjanpito sekaisin. Ja samaan tyyliin hoitaa kiltistäti karkin myynnin. 



13. OPINTOASIAT
- Engman keräsi ilmoittautumisia kirjamarkkinapäivystyksiin
- Killalle lahjoitettujen kirjojen tuotto luvattiin opintojaoksen käyttöön
- Engaman selvittelee mahdollisuutta saada kemianperusteet phuksikurssiksi 

opintotoimikunnassa. Raksalla saattaa olla vastaava kurssi joka luennoidaan 
syksyisin. Engman selvittee onko korvaava.

14. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset,  1,047.40€:n suuruiset laskut
- Jatkettiin Helsinginsanomien tilausta
- Miettinen selvittää voidaanko tehdä “ostoraja” jonka ali olevia ostoja ei tarvitse 

kokouksessa etukäteen hyväksyä. Ennen sitä on kaikki hankinnat hyväksytettävä 
ensin kokouksessa.

15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  RWBK:n 70-vuotis konserttiin on hankittu lippuja. Lista tulee ilmoitustaululle.
- Killalle on alustavasti varattu kolme sählyvuoroa: ma ja ke (klo 12-13) sähkön 

kanssa yhteinen, ke oma (9-10). Näistä TKY maksaa yhden vuoron. Jatketaan 
selvittelyä kuinka monta vuoroa tarvitaan.

16. TEOLLISUUSASIAT
-  Phuksiexcun maksimihintana pysyy 5€ (hinta jonka osallistujat maksavat), kilta 

maksaa loput.
- 11.2 (ok 20 iso puoli klo 19.00) yrityssauna, jonne vierailijaksi tulee Wärtsilä. 

Ilmoittautuminen alkaa 28.1 klo 12.00.

17. OHJELMA-ASIAT
-  talvipäivillä KIK:n vastuulla on rantsu. IE hoitaa. Phuksi-ihmiset hoitaa 

ohjelman.
  
18. KUULUMISIA OSASTOLTA
-  Kokousten tiedotuksessa parannettavaa...
  
19. TEMPAUSASIAT
- Haalaria ei tarvetta muuttaa
 
20. PAKUASIAT
-  Pari vuoroa auki, Nieminen hoitaa

21. KUULUMISIA TKY:STA
- Museoväijyt viikolla 8. Keskiviikkona klo 16-18.00 (Takala ja Allén hoitavat) ja 

sunnuntaina klo 12-14.00 (Jalasoja ja Piirainen hoitavat).

22. META
-  Miettinen ei ole paikalla 14-23.2
- Jalasoja tarvitsee tuuraajan maanataina 20.1 hakemaan ja tarkastamaan 

tilaajalistat. Allén hoitaa tai hommaa työphukseja.

23. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona klo 16.15



24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.54

Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen

puheenjohtaja   sihteeri
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