
KOKOUS  14/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  9.4.2003 klo 16.00

LÄSNÄ

Tatu Miettinen  puheenjohtaja
Noora Herronen sihteeri
Outi Engman opintoministeri
Juha Viuhko talousministeri Saapui kohdassa 3
Mikko Piirainen     isäntä
Elisa Myllyperkiö     sisäministeri
Valtteri Murto     ulkoministeri Saapui kohdassa 5
Eeva Lempinen tiedotusministeri

Jutta Lindqvist     phuksikapteenin adjutantti
Kari Kanninen juomanlaskija
Mia Niemi emäntä
Nina Pitkänen emäntä
Janne Lintala excumestari 
Petri Lehikoinen liikuntavastaava
Tuukka Takala lukkari
Tomi Sarlin prujuvastaava
Paavo Pakkanen päätoimittaja
Petri Vähäpesola phuksivääpeli
Elina Jalasoja kiltisvastaava
Markus Nieminen teollisuusviikkovastaava

8 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.08

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Jalasoja, Ranta, Hietikko, Allén, 

Korhonen, Stammeier ja Jaarinen.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 



-  Stammeier hakee tänään kauan kaivatun liittymän. Telialla on tarjous 70€ 
ilmaista puheaikaa, ja 7kk ilman kuukausimaksuja. Ja edelleen kaivataan niitä 
kylän puhelimien numeroita siihen listaan kopin seinällä!

- Miettinen kertoi että kylässä on elektroniikkaromun keräys, ja kaikki ylimääränen 
voitais viedä sinne. Muuten kiva, mutta vietiin jo ja keräyskin loppui eilen.

- Muistakaa pakun oikeat luovutusajat tai olkaa valmiita luovuttamaan itse!!!
- Oxetin kanssa pidettiin palaveri ja päätettiin mm. pyrkiä molemmin puoliseen 

avoimuuteen. Sotakirves on seläntakana.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokousten 12/2003 ja 13/2003 pöytäkirjat. 

7. SISÄASIAT
- Stammeier oli lähettänyt viestiä josko kesäpäivien aikaa voisi vaihtaa, kun 

Ilosaarirock sattuu samalle viikonlopulle. Ei vaihdeta. Joka viikonloppu on 
kuitenkin jotain.

- Miettinen muistutti että varapuheenjohtaja tulee jossain vaiheessa vaihtaa, koska 
syksyllä pj ja varapj ovat yhtäaikaa poissa. Murto ehdotti että mietitään asiaa 
tarkemmin toukokuun lopulla, kun kaikkien aikataulut ovat paremmin selvillä.

- Kahviautomaattien esittelijä oli soitellut. Ei oteta automaattia ainakaan vielä. 
Vesipisteen puuttuminen tuottaa sen verran ongelmia. Mietitään osaston remontin 
jälkeen uudestaan, jos vaikka olisi sitten vettäkin. Ja varmaan kannattaisi kysellä 
tarjouksiakin hieman useammasta paikasta.

8. PHUKSIASIAT
-  Jäynä on huomenna! 120 ilmoittatutunut. Jutellaan kokouksen jälkeen jälkeen 

lisää.
- Phuksikysely tulossa. Voisi tehdä nettiversion.
- Phuksiexcu tulossa. Odotellaan vastausta Helsingin energialta.

9. JAOSASIAT
- Iltakoulussa mietittiin paljonkin jaosasiaa, ja päätettiin jaoksia tulevaisuudessa 

ovat opintojaos, ohjelmajaos, suhejaos, elämysjaos ja KoLehden toimitus. Jaokset 
tarvitsevat selkeät profiilit, jotta niitten olisi helpompi toimia ja niitä olisi 
helpompi esitellä. Jokaiselle jaokselle myös valmis juliste tms. Mietitään 
enemmän keväämmällä että on jotain mitä esitellä uusille phukseille syksyllä.

- Elämysjaos oli miettinyt reissua sulkavan soutuihin, mutta hinta oli aika karmea 
(n. 30€/pää). Kokeillaan päästäänkö opiskelijaporukkana nuorten sarjaan.

10. SUHDEASIAT
-  Norjaprojektin suunnittelu siirtyy myös keväämmälle.
- Tupsahdukseen päätettiin kutsua edustajia Met:sta, Masalta, Ahlstomilta, 

Andritzilta, Kielenkääntäjiltä ja Partekilta. Lisäksi Allo, Häkkinen ja Haukkovaara 
avecceineen . Hietikko hoitaa asiaa.

11.KUUBAN YÖ
-     Paperisia kuvia tulee skannata ja laittaa nettiin kaikkien nähtäväksi. Valitaan 
parhaimmistoa, koska kuvia on aika paljon. Kansioissa olevat kuvat kaipaavat 
tekstejä, ja niitä voisi kirjoitella esim. kokouksessa.



12. MYYNTIASIAT
- Nyt on kauan odotettu karkkiautomaatti! 
- Jos otatte varastosta karkkia myyntiin, merkitkää vihkoon mitä otitte aj kuinka 

paljon.
- 20 snt:n kolikoita on vähän. karkkikoneen kassaa tulee tyhjentää useammin, jotta 

on vaihtorahaa.

12. OPINTOASIAT
-  Opintosuuntaryhmän valinta poistuu.

13. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset,  15,312.04 €:n suuruiset laskut.
- Toiminta-avustusta haetaan 1700 €.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  Vakio vuorot loppuvat ensi viikolla.
- Tikkoja tulossa...

15. TEOLLISUUSASIAT
-  Exculla oli kivaa ja uusia suhteita luotiin. Kolme tyyppiä kuiten päätti lähteä 

kotiin kesken reissun. Lintala selvittää syytä karkuruuteen. Lisäksi yhden mukana 
olleen excu kävi Riihimäen kautta.

- Ensi viikolla on yrityssauna. Emännät ovat lupailleet hyvää ruokaa.

16. OHJELMA-ASIAT
-  Laulusaunassa oli 45 osallistujaa.
- IE j aphuksi-ihmiset olivat päättäneet ettei ohjelmaa karsita, mutta yhdistetään 

joitain tapahtumia muiden kiltojen kanssa. Ainakin Kouvolan kielenkääntäjät ovat 
tulossa syksyllä sitsaamaan.

- Ensi viikolla on isojen kiitossauna.
- Stammeier haluaa punaiset bileet, joihin osallistuu kaikki joilla on punaiset 

haalarit.
  
17. KUULUMISIA OSASTOLTA
-  Laineen tilalle tulossa uusi proffa.
- Osaston remonttia pohtimmaan on järjestetty työryhmä, johon kaivataan myös 

opiskelijoita mukaan.
  
18. TEMPAUSASIAT
- ei tempausasiaa
 
19. PAKUASIAT
-  ei pakuasiaa

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Ralesta (Rauli Oikarinen) tuli uusi pääsihteeri.
- Uusi Topi on tulossa, mutta on yllättäen kuukauden myöhässä aikataulusta.

21. META



-  Kaikki miettii hallitushauskaa!!!
- Prujukoneiden leasing loppuu keväällä. Kalvojen hintaa tulee nostaa koska 

tällähetkellä niistä saadaan tappiota. Ehdotuksia uudeksi hinnaksi kaksi: 35 snt ja 
40 snt. Asiasta pidettiin äänestys, joka meni tasan 4-4, jolloin puheenjohtajan ääni 
ratkaisi ja hinnaksi tuli 40 snt/kpl. Sarlin käy vielä vakoilemassa paljonko 
kirjakaupassa maksaa kalvot.

- 25.4. Nipan päivän bileet Kilossa. Kaikki tervetulleita!
- 28-29.4 By:n katolla bändejä.

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

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.39.

Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen

puheenjohtaja   sihteeri
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