
KOKOUS  22/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  25.8.2003 klo 16.30

LÄSNÄ

Tatu Miettinen  puheenjohtaja
Noora Herronen sihteeri
Outi Engman opintoministeri
Lasse Hietikko teollisuusministeri
Mikko Piirainen     isäntä Poistui kohdassa 6, palasi kohdassa 8
Elisa Myllyperkiö     sisäministeri
Hanna Stammeier phuksikapteeni

Petri Vähä-Pesola     phuksikapteenin adjutantti
Nina Pitkänen emäntä
Janne Lintala excumestari 
Petri Lehikoinen liikuntavastaava
Elmo Allén lukkari
Elina Jalasoja kiltisvastaava

7 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.30

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään oli etukäteen ilmoittanut Ranta 

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
-  Myllyperkiö on tuonut Vähä-Pesolan avustuksella paperivarastoon lajitelman 

vuosijuhlalahja matskua. Niistä saa TOSI painavia verkonpainoja, varsinkin jos 
avittaa hieman betonilla. Kiitos siitä!

- IK on tulossa mukaan stadisuunnistuksen rastia pitämään.
- Engman laittaa Lindqvistille sähköpostia, että emme ole tulossa kampusriehaan.
- Vähä-Pesola on käynyt läpi tilavaraukset. KikAs ja hohtokeilaus on netissä 

väärinpäin (väärinä päivinä), Engman lupasi korjata.
- Myllyperkiö hoitaa sitseille tulevien vieraiden majoituksen.
- Tilojen varaukseen on tulossa uusi systeemi, jolla varauksen voi tehdä netissä.
- Kaikki niemen saunat on remontoitu! Jee!!!



6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Hyväksyttiin kokousten 19/2003 ja 20/2003 pöytäkirjat. 

7. SISÄASIAT
- Murto on vastuussa vaalisäännön muutoksesta, mutta koska hän ei ollut 

kokouksessa paikalla, lupasi Miettinen olla asiasta yhteydessä Niemelään.

8. PHUKSIASIAT
-  Phuksisitseille on työn alla sponsseja ainakin Metsolta (Pekka Lehtonen) ja 

Koneelta (Markus Huuskonen).
- 1. ja 2. päivä tarvitaan ihmisiä haalarien sovitukseen ja sitsilippuja myymään. 

Lippuja on myös isoille, kummeille ja Oksetille. Jos tulee asiaa, yhteys Hannaan 
tai Peppeen!!! Porukkaa saa notkua kiltiksellä mielellään lakissa ja haalarissa! 

- 2. päivä haalarigaala klo 16.00. Tarvitaan juontajia! Ehdotus: Mari Lignell ja Antti 
Niemelä

- Onko riittävästi kuittipohjia haalarimyyntiä varten? Ei tarvitse tehdä virallista 
kuittia, riittää lappuun nimi ja killan leima.

- Pisteidenkirjoitusoikeudesta tuli pyyntö, että työpisteiden kirjoitus pysyisi IE:n ja 
kippareiden hallussa.

- Torstaina köydenveto klo 18.00. Yhteinen lähtö lafkalta Alvarille 17.45. 20.00 
esiintyy Scandinavian Music Group. Jatkot alkaa klo 21.00 Smökissä. Paikalta saa 
ilmaisia tuoppeja joihin kaikki juomat tulee kaataa (mukaan tyhjiä koreja!), 
myynnissä vain limua ja ruokaa.

- 2.9. Otasuunnistus, jatkot smökissä. Varjorasteja ei saa pitää!!!
- Stammeier tai Vähä-Pesola lähettää koko hallitukselle päiväkohtaisen aikataulun, 

josta selviää ketä tarvitaan ja missä.
- Vähä-Pesola hoiti 1. päivän esittelyn. Hyvä Peppe!!! Ja onnistuneesti unohti sen 

kotiin... Esitellään vain puhis, IE, excu-, kulttuuri- ja urheilu-, opintoihmiset ja 
kipparit. Tarkemmin asiasta sähköpostilla.

9. JAOSASIAT
- Juliste on tyylikäs! 
- Tarvitaan suhdejaokselle vetäjä. Vapaaehtoisia? Pakkanen tai Lempinen voisi 

sopia.
- Jaossivut eivät ole vielä valmiit, toivottavasti kuitenkin Miettiseen paluuseen 

mennessä.
- Jaosten vetäjät tulisi ilmiantaa phukseille jo ekana päivänä, mutta itse jaosinfo 

vasta toisella viikolla.

10. SUHDEASIAT
-  Hämäläinen osakunta täyttää 15.11.2003 350 vuotta, ilmoittautuminen on jo 

mennyt, mutta Myllyperkiö yrittää saada vielä pari paikkaa.

11. MYYNTIASIAT
-  Kone täyteen namuja ja kaappi limua ennen phuksien tuloa.
- Siivotaan kiltis sunnuntaina klo. 18.00
- Engman tuo maalia hyllyä varten ja Myllyperkiö pensseleitä. Mistäs saatais 

lautaa??



12. OPINTOASIAT
-  ei opintoasiaa

13. TALOUSASIAT
- ei talousasiaa

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
-  Otahallin vuorot varmistuu tällä viikolla. Jatketaan sähkön kanssa vuorojen jakoa.
- Wirsuja riittä vielä tämän vuoden phukseille. Lisää uudesta Wirsusta myöhemmin.

15. TEOLLISUUSASIAT
-  Excu tulee 14-16.10 pohjanmaalle.

16. OHJELMA-ASIAT
-  IE kantaa kaljaa ja makkaraa nuotioiltaan.
- Phuksisitsit on hoidossa, mutta kaikki tarvitaan paikanpäälle auttamaan! Homma 

alkaa iltapäivällä pöytien ja tuolien roudaamisella. Lisää nakkeja ja infoa 
sähköpostilla!

- KikAs on hoidossa, Bordellia ideoidaan.
- Isojenviimeiseenvoiteluun tarvittaan jotain pientä syötävää. Stammeier lupasi 

hoitaa itse.
- Skumppacruise 25.9. Mainoksia?! Jatkot yhteiset kemman ja PJK:n kanssa 

ravintola Oopperassa. 
  
17. KUULUMISIA OSASTOLTA
-  Huomenna osastoneuvoston kokous.
- Tiistaina osastonjohtajan info. Muuttojuttuja olisi jonkun hyvä olla 

kuuntelemassa, mutta Hietikko ei pääse, Engman ja Miettinen menee.
  
18. TEMPAUSASIAT
- ei tempausasiaa
 
19. PAKUASIAT
-  ei pakuasiaa

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Markus Sipilä on TKY:n tietotekniikkasihteeri

21. META
-  kik.fi tulee. Allen voisi jatkaa asian hoitamista.

22. SEURAAVA KOKOUS
- Seuraava kokous pidetään ensi viikon keskiviikkona 3.9. klo 15.00 

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo .

Otaniemessä  ___.___.2003



____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen

puheenjohtaja   sihteeri


			KOKOUS  22/2003
			
	Petri Vähä-Pesola	    phuksikapteenin adjutantti


