
KOKOUS 14/2004

TEKNILLISEN KORKEAKOULUN YLIOPPILASKUNTA

KONEINSINÖÖRIKILTA  ry.
HALLITUKSEN KOKOUS Otaniemessä  15.4.2004 klo 14.00

LÄSNÄ

Puheenjohtaja           Outi Engman
Talousministeri         Mikko Piirainen (saapui kohdassa 5)
Teollisuusministeri     Aleksi Päiväläinen
Opintoministeri         Kari Kanninen
Sisäministeri           Petri Vähä-Pesola
Ulkoministeri           Eeva Lempinen
Isäntä                           Markus  Suomi
Tiedotusministeri       Hanna Stammeier
Phuksivääpeli           Paavo Pakkanen

Phuksivääpeli           Petri Lehikoinen
Emäntä                  Aino Oikari
Juomanlaskija           Jonne Saarelainen
Lukkari                 Elmo Allén
Opintosihteeri          Mia Niemi
Pakuvastaava            Sven Willgren
Dokumentoija            Tommi Jansson
Päätoimittaja           Santeri Kontinen
TV-vastaava             Lasse Hietikko

9 hallituksen jäsentä

1. KOKOUKSEN AVAUS
• Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.13. 

2. ESTYNEISYYSILMOITUKSET

• Estyneisyydestään oli ilmoittanut Pitkänen, Munter, Tiensuu, Jutila, Rinne, 
Rönkkö, Pohjoisaho, Takala, Sörensen ja Vanhatalo.

3. LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

• Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

4. TYÖJÄRJESTYS

• Hyväksyttiin esityslista työjärjestystykseksi.

5. ILMOITUSASIAT

• Lempinen ilmoittaa, että todarissa kaikki assarit ovat hyvännäköisiä. 



• Willgren huomattaa, että wappuluento on jousiammunnan kanssa samaan 
aikaan. Stammeier hoitaa. 

• Kärpät on suomen mestareita!

6. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 

• Siirretään seuraavaan kokoukseen.

7. SISÄASIAT

• Kiltakunnan puhemies Marcus Nybergh oli kertomassa, että seuraava 
kiltakunnan kokous pidetään keskiviikkona 21.4. klo 17. Piirainen tehköön 
kokoukseen välitilinpäätöksen. Kaikkien hallituslaisten pakko olla paikalla, 
suotavaa myös toimihenkilöille. Kaikkien palautettava Engmanille KSK, jossa 
keskittyy myöskin lähitulevaisuuden tapahtumiin. Muita kiltakunnassa esille 
tulevia asioita tulee olemaan killan sääntöjen muuttaminen sekä 
jatkuvuustoimikunnan perustaminen.

• Engman kertoi, että Rönkkö ei aio jatkaa syksyllä kulttuurivastaavana 
paikkakunnalta poismuuton vuoksi. Sopivaa kulttuurivastaavaa syksylle 
etsitään. Keskusteltiin siitä, että kannattaako uusi kulttuurivastaava rekrytoida 
hallituksen sisältä, vanhoista hallituksista, vaiko kokonaan ulkopuolelta. 
Sopivaa ratkaisua / henkilöä ei keksitty. 

• Engman muistutti Vähä-Pesolaa tuoppien tiskaamisesta.
• TF on jäynännyt meitä. Pitää kasata iskujoukko, joka irroittaa lipputangon ja 

siirtää laakerin takaisin oikealle paikalleen.
• Pakkanen haluaa toiveet syksyn tapahtumien päivämääristä 18.4. mennessä. 

Pakkanen vaati IE:tä osallistumaan tapahtumien suunnitteluun. 
• Phuksien osalta koulu alkaa syksyllä keskiviikkona 1.9. Toivottavasti koulun 

keskellä viikkoa alkaminen ei aiheuta ongelmia.

8. PHUKSIASIAT

• Muunnoille järjestetään oma museoiltama, jotta hekin saavat lakkinsa. 
Stammeier ja Vähä-Pesola hoitaa.

9. JAOKSET

• Opintojaos kokoontuu ensi kerran ensi viikon maanantaina klo 16.

• Suhdejaos pelaa ultimatea ja saunoo kemmalaisten kanssa 19.4. Lempinen 
houkutteli kaikkia mukaan.

• Kontinen kertoi KoLehden olevan melkein valmis. Kansikuvaa vielä haetaan.

• Ohjelmajaos saisi herätä!

10. SUHDEASIAT



• Kaljaviestiin lähtee joukkue. Joukkueeseen kuuluu tällä hetkellä Päiväläinen, 
Kanninen, Piirainen. Epävarmoja täydennyksiä ovat Jutila, Vanhatalo sekä 
Suomi.

• Suomi ja Pakkanen lähtevät edustamaan kiltaa Rakennusinsinöörikillan 
vuosijuhliin.

• Päätettiin, että tarjotaan SIK:n ja IK:n hallituksille aamupalaa tiistaina 27.4. 
klo 8.30. Kaikki paikalle silloin! 

11. MYYNTIASIAT

• Päätettiin, että tilataan Hubbelta killan haalarimerkkejä 1000 kpl. Stammeier 
hoitaa.

12. OPINTOASIAT

• Ei mainittavaa opintoasiaa.

13. TALOUSASIAT

• Hyväksyttiin laskuja liitteen 1 mukaiset 11 901,40€ suuruiset laskut. 

• Piirainen vaati ihmisiä maksamaan Kuubiksensa.

• Piirainen muistutti, että Kouvolassa sitsaamassa olleille korvataan matkat 
yhdessä köntissä, ei erikseen.

14. KULTTUURI- JA URHEILUASIAT

• Päiväläinen myy edelleen lippuja PK:n sitsilaulukonserttiin.

15. TEOLLISUUSASIAT

• Yrityssauna tulee. Ilmoittautukaa.

16. OHJELMA-ASIAT

• Keskusteltiin kesäpäivistä. Päiväläinen kertoi, että heidän mökilleen ehkä 
pääsee. Ei ole vielä varmaa. 

17. KUUBAN YÖ 89

• Piirainen kertoi, että laskuja on vielä tulematta. Piirainen hoitaa, samoin kuten 
maksamattomien illalliskorttien karhuamisenkin.

18. KUULUMISIA OSASTOLTA

• Opintoneuvosto kokoontuu tiistaina, jolloin on Kannisen synttäri.



• Harjoittelutoimikunta kokoontuu 19.4.

19. PAKUASIAT

• Se, kuka käyttää toiseksi viimeisen pakun vuokraussopparin, käy kopioimassa 
niitä lisää!!!

• LRK haluaa varata pakua toukokuun loppuun. Ei voi vielä luvata, koska 
tarkkaa osaston muuttopäivää ei vielä tiedetä. 

• Willgrenille iso käsi pakun siivoamisesta!
• Renkaat kai pitäisi vaihtaa. Willgren hoitaa.

20. KUULUMISIA TKY:STA

• Tupsahdus huomenna. Kutsuvieraita on kutsuttu, toivottavasti saapuvat 
paikalle. 

• Polyteekkari hakee päätoimittajaa. Hakekaa.
• Käydään sihteeristössä katsomassa paikkoja ja pitämässä kokousta, kunhan 

Elg hoitaa.
• TKY:ltä tulevista tietokoneista ei ole kuulunut mitään. Sörensen kyselee 

perään. 

21. TEMPAUSASIAT

• Sörensenin haalari lähetetään takaisin, jotta siihen saataisiin painettua logo 
selkään. Tiensuu tiedustelee, voiko saada alennusta.

• City-lehdestä olivat soittaneet Engmanille ja kyselleet Ulliksen sillispaikkaa. 
KouKi haluaa kuulemma tulla meidän kanssa leikkimään. Käy.

• Keskusteltiin uuden teltan hankkimisesta. Eli haluta mitään huteraa ja pientä 
romua. Panostetaan laatuun kerrankin. Lehikoinen kyselee juopolta 
teltanvuokraajalta, että jos siltä sais. Jos ei onnistu, niin sitten joku iskuryhmä 
lähtee Biltemaan. 

• Sörensen ja Willgren tekevät wapuksi viinankantosysteemihärpäkkeen.
• Vähä-Pesola lupasi tilata hyvän sään koko Wapun ajalle.

22. META

• Lempisellä bileet lauantaina Olarissa ”ihan muuten vaan”.  Engmanin luo voi 
mennä ensin saunomaan. Lempiselle voi tosin mennä jo kahden aikaan.

• Jansson hakee kuvat postista.

23. SEURAAVA KOKOUS

• Seuraava kokous pidetään vakiokokousaikaan.

23. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

• Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.53.



Hämeenkyrössä __.__.2004

___________________                                  _____________________
Outi Engman                                                  Hanna Stammeier
puheenjohtaja                                              sihteeri 
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