
KOKOUS  15/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  14.4.2003 klo 16.00

LÄSNÄ

Tatu Miettinen  puheenjohtaja
Noora Herronen sihteeri
Outi Engman opintoministeri
Lasse Hietikko teollisuusministeri Saapui kohdassa 5
Juha Viuhko talousministeri
Elisa Myllyperkiö     sisäministeri Saapui kohdassa 15
Valtteri Murto     ulkoministeri

Jutta Lindqvist     phuksikapteenin adjutantti
Kari Kanninen juomanlaskija
Nina Pitkänen emäntä
Eero Klami dokumentoija
Janne Lintala excumestari 
Laura Vanhatalo kulttuurivastaava
Petri Lehikoinen liikuntavastaava
Kosti Pohjoisaho pakuvastaava
Hanna Stammeier phuksivääpeli
Petri Vähäpesola phuksivääpeli

7 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.09

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

Lempinen, Ranta, Takala, Niemi, Nieminen, Piirainen, Korhonen.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
-  Raksan vuosijuhlassa oli ratkiriemukasta ja ne tykkäsivät lahjastaan.
- Pykälässä oli kans kivaa.
- Excu kuvat löytyy Hietikon kotihakemistosta.
- By vei limukoneen joka meinattiin ostaa. Prk.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 



- Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen seuraavaan kokoukseen. 

7. SISÄASIAT
- Atria järjestää pallogrillauksen SM-kisat 14.6. Olisiko hyvä juttu elämysjaokselle? 

Netissä on hakemus, jonka perusteella 100 valitaan mukaan kilpailuun.
- Jaarisella kahvinkeittovuoro edessä.
- KoLehti on valmis, Murto oikolukee sitä parhaillaan.

8. PHUKSIASIAT
-  Phukseja on vielä hetken.
- Stammeier j aVähä-Pesola kävivät Määttäsen juttusilla, ja osasto jatkaa APC:n 

maksamista.
- Jututu APC:hen pääsiäisloman aikana ja jaoksista voisi tulla yksi yhteinen juttu.
- Phuksiexcuja tulee.
- Phuksit tilaavat omat “Olen kone” T-paidat.
- Jäynässä oli kivaa, mutta phuksit väittivät etteivät tienneet sen olevan ulkona.
9. JAOSASIAT
- Jaoksille vois tehä jotain. 
- Pj jaoksella on flunssa.

10. SUHDEASIAT
-  Murto lähettää Norjaan j aRuotsiin Kuubiskuvia.
- Seuraava NMT ehkä jo ennen kylpyammesoutua, mutta ei Suomessa.
- Kielenkääntäjät ovat innoissaan sitseistä. Föönit ovat jo latautumassa ;)

11.KUUBAN YÖ 88
- Miettinen laskuttaa Haukkovaaraa.

12. MYYNTIASIAT
-  Karkkiautomaatti on menestys! kaikki voi lisätä sinne karkkia, avain on 

avainkaapissa. Pitää muistaa merkata myyntiin tuodot karkit ylös!

13. OPINTOASIAT
-  Ei opiskella, sitä ehtii tehdä vapun jälkeenkin.
- Tutkintorakenteen uudistus työryhmän kokous 24.4.

14. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset,  702.10 €:n suuruiset laskut.

15. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  Speksi oli.
- Tikkoja vois hommata... Lehikoinen hankkii lomalta palattuaan.
- Tälläviikolla viimeiset vuorot.
- Tupsahdus kutsu tuli. Miettinen hoitaa kutsuvieraat, kun Hietikko etsii osoitteet.

16. TEOLLISUUSASIAT
-  Yrityssaunasta on tullut pari peruutusta. Mukaan pääsee vielä.
- Excukarkurit eivät ole vastanneet sähköpostiin.Seppo Tiitinen, Juho Pajunen ja 

Pekka Ruohonen saivat excukiellon vuoden 2003 loppuun saakka.



17. OHJELMA-ASIAT
-  Huomenna IE:n ja FTMK:n tilakähmyjen etkot Heinävaarassa.
- Kun pidetään sitsejä muiden kiltojen kanssa, on jäärjestelyistä sovittava kunnolla 

etukäteen, koska kaikilla on niin erilaiset tyylinsä hoitaa asioita.
  
18. KUULUMISIA OSASTOLTA
-  Ryhmien kokoukset huomenna.
- Häkkinen oli kysellyt onko killalla näkemyksiä rehtorinvaalista. Eipä ole.
  
19. TEMPAUSASIAT
- ei tempausasiaa.
 
20. PAKUASIAT
-  Joku ulkkari oli kysellyt pakua pääsiäiseksi. Tarttisi vain pari tuntia, mutta voi 

pitää koko pääsiäisen, ettei tule vastaan otto ja luovutus ongelmia. Sovittiin 
hinnaksi 20 € + kilsat.

- Pyritään viemään paku huoltoon toukokuun lopulla. 
- Kesällä vuokralle kyselleelle tarjotaan 400€/kk + kilsat.

21. KUULUMISIA TKY:STA
- Taas saa mappeja!

22. META
-  Tiedotusmeiliin infoa että päätöksistä tulee nyysseihin juttua. Vastuussa 

Lempinen ja Herronen.

23. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon torstaina klo 14.00 ja seuraavalla viikolla 

30.4. klo 06.00. Vain hallitushallitus on tuolloin 30.4 velvoitettu olemaan tuolloin 
paikalla.

24. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.09

Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen

puheenjohtaja   sihteeri
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