
KOKOUS  10/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  13.3.2003 klo 16.15

LÄSNÄ

Tatu Miettinen  puheenjohtaja
Noora Herronen sihteeri
Outi Engman opintoministeri
Lasse Hietikko teollisuusministeri
Juha Viuhko talousministeri saapui kohdassa 7
Mikko Piirainen isäntä
Valtteri Murto     ulkoministeri

Mia Niemi emäntä
Nina Pitkänen emäntä saapui kohdassa 10
Eero Klami dokumentoija
Janne Lintala excumestari 
Elmo Allén lukkari
Kosti Pohjoisaho pakuvastaava poistui kohdassa 7
Tomi Sarlin prujuvastaava saapui kohdassa 11
Hanna Stammeier phuksivääpeli
Leena Ranta ISOvastaava 
Elina Jalasoja kiltisvastaava
Markus Nieminen teollisuusviikkovastaava

6 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.20

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Myllyperkiö, Pakkanen, 

Lindqvist, Korhonen, Lempinen, Vähä-Pesola, Takala, Viuhko ja Vanhatalo

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
-  Nipalla on uusi TATU soittoääni!!
- Infomeilistä puuttui asiaa ainakin excusta, saunaillasta, isoilusta ja kurvin 

kulttuurista. Miettinen hoitaa illalla. Viestit kymmeneen mennessä!!



- Netissä hienot excu- ja kuubissivut.
- Vähä-Pesolalla huomenna tuparit!!

6. PAKUASIAT
- Pakusta on tullut vuokraustarjous koko kesästä. Mietitään vielä hetki, jutellaan 

vuokraajan kanssa ja selvitellään omaa tarvetta kesän aikana. Ajisi n. 1500 
km/kk, ja oli tarjonnut 400€/kk.

- Kotiaholle lasku, kun tiedetään sen summa. Selvinnee vasta huollon jälkeen.
- Etuikkunan voisi pestä sisältä päin...  

7.EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

- Hyväksyttiin kokouksen 9/2003 pöytäkirja. 

8. SISÄASIAT
- Matti Peltonen ja Markus Sipilä olisivat innokkaita tekemään killalle uuden 

esittelyvideon pientä korvausta vastaan. Kirje liitteenä 2. Murto haluaisi videolle 
mukaan köydenvetoa ja otasuunnistus-juttua. Pidetään aiheesta pieni palaveri 
jossain vaiheessa aiheesta kiinnostuneiden (Viuhko, Stammeier, Murto, 
Miettinen) kesken.

- Kopiokalvot ovat loppu. Sarlin tilaa lisää. Ja väripatruunoitakin on vain yksi 
jäljellä. 

- Nipa oli “korjannut” päälafkan prujukoneen.
- Uuden lehden tilaamisesta keskusteltiin jälleen. Herrosella on tarjous jolla saisi 

Trendin kahdeksi vuodeksi 46 €:lla. Laitetaan kiltikselle kysely, minkä lehden 
kiltalaiset haluavat.

9. PHUKSIASIAT
-  ei phuksiasiaa

10. JAOSASIAT
- Jaosinfo on 26.3. klo 10-14.00. Engman organisoi kahvituksen?
- Jaoksista oma juttu killan sivuille. Vetäjien yhteystiedot mukaan!!

11. SUHDEASIAT
-  Sorvataan Maurille synttärilahjaksi skumppalaseja.
- Kaikki sellaiset joiden olisi tarve tietää jotain vuosijuhlista Kuubista varten, äkkiä 

käymään jonkin muun killan juhlissa.
- kutsut:

- Mittarit: 21.3. Piirainen ja Niemi
- kolmen killan vuosijuhla 29.3., aika hiljast akun Kuubis on 
samaan aikaan.
- Raksa: 11.4.Murto, Miettinen, Viuhko, Myllyperkiö, Vähä-
Pesola, Sarlin. Alustavasti pääsee vain 2, raksalainen aveciksi, niin varmasti 
pääsee! Huomenna tappelu auringonnousussa lipputangolla siitä, kuka sinne 
pääsee.

12.KUUBAN YÖ 88
- Mikit ja muu äänentoisto OUBSilta halvalla. Sipilä hoitaa viritykset juhlapaikalla.
- Jostain puhujan pönttö. K213:ssa on?!



- Bussikyyti jatkoilta Otaniemeen järjestyy, hintaa tuli lisää 130€.
- Ok20 pieni + sauna on varattu perjantai illaksi.
- Ruotsalaisten käyttöön tarvitaan autoja. Kilta maksaa bensat niihin 

ulkkaribudjetista.
-  Tarvitaan pakuphukseja. Myös IE tarttee apua. 

13. MYYNTIASIAT
-  Rivikillistiltä oli tullut idea kahviautomaatin hankinnasta. Ei hankita. 

Kahvinkeitin löytyy, jos sitä joku haluaa käyttää ja kuppilassa ja päälafkalla 
myydään.

- Hallitus pussittamaan irtokarkkeja!!
- Automaatin hankinta siirtyi Jalasojalle.

14. OPINTOASIAT
-  Lampinen oli kerännyt palautetta kurssistaan ja ilmeisesti helpottanut sitä jopa 

liikaakin. Juttua opetuksenkehittämistyöryhmään.
- Tenttejen kuuluisi tentin jälkeen löytyä opintoneuvolasta. Näin ei ainakaan 

koneosastolla ole. Miksei? Takala voisi tutkia asiaa opintoneuvojan 
ominaisuudessa.

- Abipäivä tulossa. Luennot pitää Aaltonen, mutta ene haluaisi oman puhujan. 
Kopin seinälle tulee lista ständinakeista.

15. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset,  2726.00€:n suuruiset laskut.
- Paljonko elämyksellä meni raha laskiaisena? Asia selvitykseen.
- Pelikoneesta taas voittoa 48.20€/kk.

16. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  Kaikki speksiin!! Lista on seinällä.
- Kurvin hinnat urheilun osalta liitteessä 3. Tukea niin, että jos joku ryhmä ei tule 

täyteen, kilta maksaa loput.

17. TEOLLISUUSASIAT
-  Teollisuusviikko meni hienosti! Aplodit Nipalle!!!
- Ainot häiriötekijä oli Foster Wheeler, joka jätti tulematta.
- Ensi vuonna Teollisuusviikko phuksien pistevihkoihin.
- Andriz tulee ehkä yrityssaunaan keväämmällä. Vaikuttivat hirmu kiinnostuneilta 

yhteistyöstä.

18. OHJELMA-ASIAT
-  Kirkastus oli. Meni ennätysmäärä viinaa!!
- Vielä ei ole laskettu paljonko meni rahaa kaikkiaan, mutta eiköhän budjetista jää 

Kuubikseenkin!
- Miesten ja naisten sauna tulossa.
- IE lähdössä exculle Lidliin. 
  
19. KUULUMISIA OSASTOLTA
-  Tietotekniikan peruskurssista kerätään syksyllä palautetta.
- Kemian siirto phuksikurssiksi etenee. Palataan asiaan kun tiedetään enemmän.



- Fortran kurssia kaivataan.
- Tutkintorakenteenuudistustyöryhmään haluaa Lauri Pakkanen, Antti Virtanen ja 

Viuhko. 
- Kurssien opintoviikkomäärät menee tarkistukseen. 
  
20. TEMPAUSASIAT
- Perjantaina 21.3. kiltistalkoot!!
- Tosu kertoo että hallitus tempaisee tänäkin vuonna.
- Tempastaan jostain liituja ja ruudukot liitutauluihin.
 .

21. KUULUMISIA TKY:STA
- Sihteeristöstä saa konttoritarvikkeita!!
- Kiltakummitapaaminen maanantaina klo 15.00. isossa neukkarissa.

22. META
-  

23. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona klo 16.00.

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.04

Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen

puheenjohtaja   sihteeri
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