
KOKOUS  18/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  6.5.2003 klo 11.00

LÄSNÄ

Tatu Miettinen  puheenjohtaja
Noora Herronen sihteeri
Outi Engman opintoministeri
Lasse Hietikko teollisuusministeri Poistui kohdassa 15
Juha Viuhko talousministeri
Mikko Piirainen     isäntä
Elisa Myllyperkiö     sisäministeri
Eeva Lempinen tiedotusministeri

Aleksi Helander juomanlaskija
Mia Niemi emäntä Saapui kohdassa 15
Nina Pitkänen emäntä
Petri Lehikoinen liikuntavastaava Poistui kohdassa 15
Kosti Pohjoisaho pakuvastaava
Paavo Pakkanen päätoimittaja
Hanna Stammeier phuksivääpeli Saapui kohdassa 12
Olli Jaarinen ATK –vastaava

8 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 11.15

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Kanninen, Takala, Sarlin ja 

Jalasoja.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
-  Wappu oli... Katokselle voisi vastaisen varalle kehitellä patentin jolla se pysyy 

pystyssä vaikka vähän tuulisikin. JMT by night olis ehkä ollut hieman parempi 
mukavammalla säällä.

- Kiitos emoille aamupalasta!!!
- Risuja yöjäynä joukkueelle. Paku oli jäänyt tyhjentämättä! Koko joukkue tulee 

auttamaan ja tarjoilemaan lakkisitseille. Jos haluaa myös sitsata, ilmoittautuu 
normaalisti. Piiraiselle lista tarjoilijoista huomiseksi.



- Kuorma-autoajelu teki tappiota. Ihmiset olisivat mahtuneet yhteen autoon.
- Pääsiäinen oli liian myöhään ja näin pilasi Wappu fiiliksen, päätettiin että ensi 

Wappuna paistaa aurinko.

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokousten 16/2003 ja 17/2003 pöytäkirjat. 

7. SISÄASIAT
- Päätettiin esittää kiltakunnalle uudeksi phuksikapteeniksi 
Hanna Stammeieria.

- Kiltakunnalla on perjantaina kokous, jokainen lähettää Miettiselle 
toimintakertomuksensa hallituksen selontekoa varten asap.

- Tarvitaan lisää kirjekuoria A4 ja A5. Herronen hankkii. 
- Lempisellä on tusseja, mutta ei omia tusseja.
- Jesseä tarvitaan lisää, joku phuksijäynäjoukkue oli nyysinyt kaiken.

8. PHUKSIASIAT
-  Ei ole enää phukseja.

9. JAOSASIAT
- Ei jaosasiaa.

10. SUHDEASIAT
-  Norjaprojektin ilmolista seinälle ja projekti käyntiin pika puoliin. Ottamalla 

Murtoon teleyhteys saa tarvittavat tiedot. Infomeiliin juttua asiasta, niin että se on 
selkeästi esillä.

- Kannunvalajiin lähtee Miettinen ja iso Pakkanen.
- Syksyn alusta otetaan käyttöön uusi tukipolitiikka: Kilta maksaa aina yhden 

kokonaisen lipun hinnan, jos tulee enemmän lähtijöitä, jaetaan summa tasan 
kaikkien lähtijöiden kesken.

- Tupsahdukseen ei ole tullut ilmoittautumisia.

11. MYYNTIASIAT
-  ei myyntiasiaa

12. OPINTOASIAT
-  Ensi torstaina on tulossa koneosastolle vierailulle matematiikan opettajia. 

Tarvittaisiin pari opiskelijaa kertomaan kokemuksistaan. Mielellään ainakin ene- 
puolelta joku. Engman venyy jos ei muita löydy.

- 12.5. klo 14.45 tutkintorakenteen uudistustyöryhmän kokous. Se menee, joka 
tentiltään ehtii.

13. TALOUSASIAT
- Hyväksyttiin liitteen 1 mukaiset, 1, 956.20 €:n suuruiset laskut.
- Killan rahojen uudelleen sijoitusta mietittiin. Korot ovat tulleet alas niin paljon 

ettei samalla kannata enää jatkaa. Kysellään KIKK:n mielipidettä ja mietitään 
vaihtoehtoja.

- Viimekokouksessa hyväksytyn lehtilaskun summa pieneni, koska tilaus 
katkaistaan kesän ajaksi. Uusi korjattu lista liitteenä 2.



14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  Ensi syksyä on suunniteltu. Mietitty mm. kiltojen välisiä kilpailuja yms.
- Sovitaan kesäksi sähkön kanssa yhteinen aika Alvarille.
- Sarjoille kaivattaisiin enemmän näkyvyyttä. Polyteekkarissa olis kiva olla 

tulospalsta. Hallitus voisi perustaa oman joukkueen ja phukseille paljon infoa että 
lähtevät mukaan.

- Röökaaminen uidessa voi olla hankalaa...

15. TEOLLISUUSASIAT
-  Partek on ottanut yhteyttä Niemiseen. 28.5 sopisi heille tapaaminen. Olisi hyvä 

jos Hietikko pääsisi töiltään mukaan.
- Andritz miettii vielä haalari sponssia.
- Nieminen ahdistelemaan Foster Wheeleria.
- Syksyn tapahtumia jotka kaipaavat sponsseja ainakin phuksisitsit ja Norjaprojekti 

(hankkii itse sponssinsa). Phuksisitseille voisi yrittää Partekia. On kyllä niin hyvin 
aivopestävissä oleva yleisö ettei ihan halvalla anneta!

16. OHJELMA-ASIAT
- Huomenna on jätskibileet!
- Lakkisitsit ensi viikon torstaina.
- Prewappu oli ihmismäärältään yllätys, mutta matsi oli vähän tylsä.
- IE on kesän lomalla, tai niinhän ne luulee. 
  
17. KUULUMISIA OSASTOLTA
-  Porukka moikkas eilen Leilaa. Osasto voisi ehkä maksaa opintosuunnitelmaillan 

tilavuokran. Asiaa pitää kysyä vielä Määttäseltä.
  
18. TEMPAUSASIAT
- Haalareista oli soitettu. Olisi uusi tarjous. Ohjattiin Leenalle.
- Halutaan “sähkö on sinistä ja sattuu” merkkejä! Asiasta voitaneen keskustella 

kesäkikillä.
- Phuksijäynäkuvat pitää muistaa ottaa ajoissa pois netistä. 

19. PAKUASIAT
-  Engman ja Miettinen voi hoitaa kesän pakunakit. Vähä-Pesola on myös ilman 

kesätöitä ja voi osallistua.

20. KUULUMISIA TKY:STA
-

21. META
-  Todettiin että keskustelufoorumi ei toimi. Asian osaiset tehnee asialle jotain.
- Mitä tehdään tiedotukselle? Oletus on että hallitus lukee kokousmeilin, mutta näin 

ei ole. Miettinen yrittää pitää meilit lyhyinä.
- Syksyllä tulossa killan sivuille muutos, että jokainen voi päivittää omat asiansa 

itse.

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



23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 12.30

Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen

puheenjohtaja   sihteeri
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