
KOKOUS  27/2003
TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  1.10.2003 klo 16.00

LÄSNÄ

Tatu Miettinen  puheenjohtaja
Noora Herronen sihteeri
Outi Engman opintoministeri
Lasse Hietikko teollisuusministeri
Juha Viuhko talousministeri
Mikko Piirainen     isäntä
Elisa Myllyperkiö     sisäministeri poistui kohdassa 17
Hanna Stammeier phuksikapteeni

Petri Vähä-Pesola phuksikapteenin adjutantti saapui kohdassa 11
Kari Kanninen juomanlaskija
Mia Niemi emäntä saapui kohdassa 5
Nina Pitkänen emäntä saapui kohdassa 5
Laura Vanhatalo kulttuurivastaava
Elmo Allén lukkari
Kosti Pohjoisaho pakuvastaava
Paavo Pakkanen päätoimittaja poistui kohdassa 17
Elina Jalasoja kiltisvastaava
Markus Nieminen teollisuusviikkovastaava saapui kohdassa 5

8 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
- Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET
- Estyneisyydestään olivat etukäteen ilmoittaneet Helander, Lintala ja Ranta.

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

4. TYÖJÄRJESTYS
- Esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi.

5. ILMOITUSASIAT 
- Argentiinassa, Norjassa ja Ruotsissa oli kivaa!! 
- TKY:n edustajistovaalia kävi esittelemässä ja mainostamassa killan tämän 

hetkisistä edustajista Mari Lignell ja Lauri Pakkanen. He jakoivat tietoa vaalista ja 
ehdokaslistoja, joilla voi ilmoittautua mukaan. 

- Isäntä on laittanut pikkujääkaappiin limua. Ei saa pölliä eikä ostaa liian 
näkyvästi… Kuppi johon rahat laitetaan on kopissa.



-
6. TALOUSASIAT
- Keskusteltiin Norjan tuesta. Hietikko ehdotti että tuki nostetaan budjetoidusta 350 

€:sta 400 €:oon. Ehdotusta ei kannatettu. Päätettiin myöntää tukea 350 €. Hietikko 
jätti eriävän mielipiteen.

- Hyväksyttiin laskuja 1 200,63 €:lla, josta osa saadaan todennäköisesti vielä 
takaisin, koska skumppacruisen lasku jaetaan uudestaan TIK:n kanssa. Lasku piti 
kuitenkin maksaa jo nyt, koska eräpäivä umpeutuu ennen seuraavaa kokousta.

7. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
- Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen seuraavaan kokoukseen. 

8. SISÄASIAT
- Pyöreäntorninkillan anomusten DL on 6.10. Engman tutkii valintaperusteita ja 

laittaa asiasta sähköpostia.
- Kopinkoneeseen Office kuntoon asap.
- Otetaan selvää kenelle prujupaperilaatikot käytävällä kuuluvat, vaikka vaksit 

väittävätkin niiden kuuluvan killalle.
- Lähetetään kopissa lojut SIK:n kuvat sisäisessä postissa sähkön kiltahuoneelle.
- Osasto kaipaa n. 4. vuosikurssin tai valmistumisvaiheessa olevaa opiskelijaa, joka 

olisi kiinnostunut tutkijanhommista ja joka olisi ollut mahdollisesti kilta-aktiivi.
- Pakanen lupautui tutkimaan hintoja ja etsimään koppiin uuden koneen. Lupasi 

tuoda hintatietoja jo seuraavaan kokoukseen.
- Myllyperkiö ja Herronen lupasivat tehdä kiltakunnalle esityksen kunniajäsenestä.
- Mietittiin kuinka Kuuban yö 2005: ttä tulisi alkaa jo suunnitella. Päätettiin miettiä 

asiaa tarkemmin seuraavassa iltakoulussa.
- Iltakoulu tulossa, kunhan löytyy sopiva päivä.

9. PHUKSIASIAT
-  Norjan bussikuski oli rento ja mukana bilettämässä vaikka phuksit hieman 

bussissa laattailikin…
- Opintosuunnitelmailtaan tulee puhumaan kiltakummi ja Lauri Pakkanen killan 

historiasta.
- Mainostetaan edarivaaleja phukseille, jotta saadaan kaikki äänestämään.
- Kevään tilakähmyt on marraskuun alussa. Paikalle lähetettäneen phuksikipparit. 

10. JAOSASIAT
- 22.10 on halopedsauna, josta tulee lisää infoa lähempänä.
- huomenna 14.15 suhejaoksen kokous.
- Tupsuphuksit puuttuu kokonaan kik-jassilta. Nyt on kiire saada ne mukaan 

listalle!!! Pakkanen lupasi soittaa Jaariselle.

11. SUHDEASIAT
-  Vierassitseille on tulossa pykälältä 28, Koukilta 23 ja meiltä n. 60 osallistujaa. 

Rantsun isopuoli on varattu jatkoja varten.
- Pakkanen pääsee vielä mukaan Gillessizeille. Hinta on 15 € / osallistuja.
- Ykä 75 v. 25.10 Oulussa. Kilta maksaa puolet junamatkoista ja lippujen tuki 

normaalisti. Stammeier ja Engman lähtevät.



- TKY 131 Wanhalla Polilla. Killalle on kaksi paikkaa, joista TKY maksaa toisen, 
ja loput kiinnostuneet ilmoittautuvat normaalia kautta. Killan edustajat Miettinen 
ja Myllyperkiö.

- Ada on 15.11. mutta ei ole tietoa milloin on DL, koska kaikki info on Murrolla. 
Tiedetään ettei ole tänä vuonna laivalla. Pakkanen oli kiinnostunut.

12. MYYNTIASIAT
-  Limukone on vielä työn alla. Voidaan ostaa jos löytyy päivittäjä. Vähä-Pesola 

ottaa selvää kuka konetta on aiemmin päivittänyt. Ja isäntä tutkii tukusta paljonko 
puolen litran limut maksaa.

13. OPINTOASIAT
-  Avoimiin oviin on nakkeja jaossa. Tarvitaan kaksi tyyppiä per vuoro ja muutama 

kierrättämään labroihin. Luvassa on normaali palkkio ja lisäksi viimeisen päivän 
jälkeen ruokaa ja hieman juomaa koulun puolesta. Engman kierrättää listaa, ja 
etsii loppuihin aikoihin ihmiset sähköpostilla.

- Haussa on vuoden opettaja ja oppikirja. Kilta esittää oman ehdotuksensa, jonka 
Engman valmistelee.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT
- Kurvi tulee. Lippuja teatteriin (24.10 Othello) on varattu 8 kpl, hinta on 20 € 

/lippu. Kilta tukee lippuja 5 € / kpl. Lisäksi on suunnitelmissa käydä tutustumassa 
Game On näyttelyyn, kansallismuseoon ja pilapiirros näyttelyyn ja käydä 
katsomassa joku elokuva. Urheilu puolesta ei ole vielä tietoa.

15. TEOLLISUUSASIAT
-  Yrityssauna peruuntui koska KCI ei saanut esiintyjää paikalle. Ok 20 on 

varattuna kuitenkin keskiviikoksi. Siellä voisi pitää iltakoulun, mutta tarjotaan 
kuitenkin ensin eteenpäin.

- Excun viimeiseksi kohteeksi on varmistunut KCI.
- Pyydetään Are yrityssaunan pienemmällä summalla. Hietikko ottaa selvää sopiiko 

heille aika, jolle seuraavaa on kaavailtu.

16. OHJELMA-ASIAT
- KikAs oli loistava! Homma toimi ja kaikki tykkäsivät!
- Miettiseltä löytyy kajarit ja DVD -soitin leffa yötä varten.
- Ensi tiistaina on Bordellista info phukseille, asiasta meni vaan info hieman liian 

aikaisin, koska ei ole vielä apua vierassitseille.
- Isäntä sanoo että temppu sucks.

17.  KUULUMISIA OSASTOLTA
-  Remontti lähestyy ja alta muutetaan pois toukokuussa. Kiltiksen oven vierestä 

menetetään aika iso alue, mutta saatetaan saada lisää tilaa varastoksi jostain 
muualta, joten varasto voidaan ottaa kiltiksen käyttöön. Saadaan lisää 
verkkopaikkoja, ilmastointi, pistorasioita, paremmat sulakkeet ja vesipiste. 
Koroke sohvan alta lähtee. Todennäköisesti saadaan kiltis evakon ajaksi.

- 10.10. on seuraava muuttotoimikunnan kokous. 
  
18. TEMPAUSASIAT
- ei tempausasiaa



 
19. PAKUASIAT
-  Paku nakkeja on vielä jaossa. Stammeier lupasi hoitaa.
- Antti Virtanen oli jättänyt pakun maksamatta, ja Pohjoisaho soittaa ja kysyy 

asiasta..

20. KUULUMISIA TKY:STA
- Ei lisättävää.

21. META
-  ei muuta esille tulevaa asiaa

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

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN
- Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.10

Otaniemessä  ___.___.2003

____________________            ____________________
Tatu Miettinen    Noora Herronen

puheenjohtaja   sihteeri
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