
KOKOUS  12/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  26.3.2003 klo 14.00

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
Sarah Korhonen phuksikapteeni
Eeva Lempinen tiedotusministeri

Jutta Lindqvist     phuksikapteenin adjutantti
Aleksi Helander juomanlaskija
Nina Pitkänen emäntä
Janne Lintala excumestari 
Laura Vanhatalo kulttuurivastaava
Tuukka Takala lukkari Saapui kohdassa 7
Elmo Allén lukkari
Paavo Pakkanen päätoimittaja
Hanna Stammeier phuksivääpeli 
Elina Jalasoja kiltisvastaava
Olli Jaarinen ATK –vastaava
Markus Nieminen teollisuusviikkovastaava

10 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.11

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Ei estyneisyysilmoituksia

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 



-  Stammeier kertoi että raksan ja arkkareiden kiltiksellä on käynyt varkaita. Pitäkää 
huoli tavaroistanne ja muutenkin silmät auki.

- Engman kertoi että on suunniteltu tenttipäiviä. Lupasi myös lähettää tarkempaa 
tietoa sähköpostilla.

- Jaarinen on ottanut kopin koneesta varmuuskopiot. Ja uusi näytönohjain on 
hankittu, mutta ei asennettu. Seuraava projekti webbikamera.

- Kiltis on siivottu ja se on hieno!
- Kaikki joilla ei vielä mukia ole, valkkaa sellaisen kokouksen jälkeen vanhoista. 

Nimi pohjaan niin pysyy tallessa.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastamista seuraavaan kokoukseen. 

7. SISÄASIAT
-  Kiltapoliisi oli huomannut että Sarah oli jättänyt kopin siivoomatta. Lupasi 

keittää kahvit seuraavaan kokoukseen.
- Perjantaina klo 10.00 tulee osastollemme kahviautomaattien esittelijä. Meiltä 

Miettinen mukaan tutkimaan tilannetta. 
- KoLehteen ei ole tullut juttuja. Pj, kaput?? Pakkanen suostui siirtämään DL:a 2:lla 

päivällä, mutta on oikeasti kiire Äpy-mainoksen takia. Muistakaa tarkistaa 
oikeinkirjoitus!

- Oksetti kokee arvostuksen puutetta. Informaatio ei ole kulkenut kumpaankaan 
suuntaan. Tulevaisuudessa tulee määritellä tarkkaan Oksetin asema, ettei tule 
sekaannuksia keikkapalkkio yms. asioissa. Keskustellaan asiasta kunnolla 7.4. klo 
15.00 kiltahuoneella.

8. PHUKSIASIAT
-  Phuksijäynän ilmoittautuminen alkanut. Korhonen painotti ettei kaikkia 

hallitusphukseja samaan ryhmään. Ei näytä kovin hyvälle.
- Kuubikseen on ilmoittautunut kolme työphuksia Hannalle (jatkoille) ja kaksi 

pakukuskia. Lisää tarvitaan. Hallituksesta on myös tulossa porukkaa auttamaan. 
Tänään vielä viimeinen sähköposti, jossa kerrotaan että nyt on viimeinen 
mahdollisuus saada työpisteitä.

- Phuksispeksiin on päätety kerätä oma porukkansa sitä tekemään. Lempinen 
mainostaa.

- Salaisia phuksijuttuja kokouksen jälkeen.

9. JAOSASIAT
- Jaosinfo oli tänään ja se alkoi kaksi tunia myöhässä. Tiedotus oli aika surkeaa.
- Tiedotus: Muistuttakaa Lempistä tapahtumista ajoissa!! Tarvitaan lisää 

viimehetken muistutuksia.
- Jaokset tarvitsevat oman vastuuhenkilön (kaikille jaoksille yhteisen), koska jos 

sovitaan että joku hoitaa, kukaan ei hoida. Keskustellaan enemmän jaoksista 
iltakoulussa 6.4. klo 18.00.

10. SUHDEASIAT
-  Viuhko ja Vähä-Pesola haluavat pykälään. Ei muita kiinnostuneita.



- Tampereelta on tulossa kolme edustajaa Kuuban yöhön. Haluavat luultavammin 
mukaan Norjalaisten saunaan. Myllyperkiö on menossa asemalle vastaan 
perjantaina, haluaako joku mukaan?! Ei halua.

11.KUUBAN YÖ 88
- Isäntä on konkurssin partaalla eikä usko selviävänsä Kuuban Yöstä ilman 

lisälainaa. Myönnettin 1500€ lisää.
- Kuubissivuille tulisi laittaa tilinumero, jolle liput maksetaan näkyviin. Ja laitetaan 

vielä tarkistus meili kaikille osallistujille ja tiedote siitä, että vielä on paikkoja 
jäljellä. Paikoista tietoa myös kik-jassille.

- Ylläriohjelmaa mietitään.
- Piirainen tarvitsee apua ansiomerkkipuheen kanssa, koska Myllyperkiö meni jo 

tuhoamaan hakemukset.
- Jatkojen pa on vielä auki. Sähkön iskällä on firma.

12. MYYNTIASIAT
-  Limsaa kaivataan jääkaappiin. Stammeier oli laittanu!

13. OPINTOASIAT
-  Met-päivään tarvittaisiin edelleen apua. Päivä on huono, eikä palkkakaan kovin 

houkutteleva. Jalasoja ja Hietikko pääsevät auttamaan. Lisäää porukkaa kik-jassin 
kautta. Lempinen hoitaa. 

- Bologna työryhmään on useita puheenjohtajakandidaatteja. Kilta suosittelee 
Pirilää.

14. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset,  2813,21 €:n suuruiset laskut. Yksi jätettiin 

hyväksymättä ja laitettiin tarkistettavaksi.
- Miettinen hoitaa avustushakemuksen Viuhkon valmisteluiden jälkeen TKY:lle. 

DL 11.4.

15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  Kaikki speksiliput menneet.

16. TEOLLISUUSASIAT
-  Excu on taas kunnossa. Majoitus herätti paljon mielenkiintoa. Majoitus on myös 

ilmainen, joten jotain lahjan tynkää voisi kehitellä.

17. OHJELMA-ASIAT
-  Ei ohjelma-asiaa.
  
18. KUULUMISIA OSASTOLTA
-  Sarah Korhonen on uusi harjoitteluneuvoja.
- Raksan kemian kurssille saa mennä.
  
19. TEMPAUSASIAT
- Kiltis on tempastu siistiksi.
- Tavitaan ruuvimeisseli ja pihdit. Nieminen hoitaa. Ja hoitaa samalla lehtitelineet.

20. PAKUASIAT



- Vappuna yhteiskuljetus kamoille LVK:n ja PJK:n kanssa sillikselle. Pohjoisaho 
etsii kuskin.

- Paku on pesty ja lommot loistaa!

21. KUULUMISIA TKY:STA
- Ensi viikolla valitaan pääsihteeri.

22. META
-  Kännykän hankkiminen ei etene. Stammeier hoitaa.
- Virtanen löytyi Jorvista. Oli ollut pienessä onnettomuudessa. Muistetaan kortilla, 

jonka Takala hoitaa.

23. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon tiistaina 1.4. klo 12.15.

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.34.

Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen

puheenjohtaja   sihteeri
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