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 Hallituksen kokous 35/2021 

 Aika: 10.11.2021, klo 16.15 

 Paikka: A106, Konemiehentie 2 

 Paikalla: 

 Hallitus 

 Aarne Talvela (PJ) 

 Iida Saaristomaa (Sihteeri) 

 Valtteri Luodemäki  (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa  14.2) 

 Alessa Aila 

 Anna Nikander 

 Marianna Malkamäki 

 Mea Pousar 

 Ulrica “Ullis” Bladh 

 1.  Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin ajassa 16.17. 

 2.  Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen  määrä killan hallituksen 
 jäseniä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 3.  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Anna Nikander  ja Mea Pousar. 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin työjärjestys seuraavin muutoksin: 
 - Muutetaan kohta 13.2 “SCI-sillis” kohdaksi “Pikkulaskiainen” 
 - Lisätään kohta 14.3 “Abisitsit” 
 - Lisätään kohta 8.2 “Tapahtumat” 
 - Lisätään kohta 11.3 “Toimikuntahaut” 
 - Lisätään kohta 11.4 “Palkitsemiset” 
 - Poistetaan kohta 10.1 “PAK:n kokous 1.11.” 

 5.  Ilmoitusasiat 
 Marianna ilmoitti, että killalle on valittu ensi vuodelle uusia toimijoita. 

 Aarne ilmoitti, että Valtteri tuo mukanaan eväitä kunhan saapuu paikalle. 

 6.  Fiiliskierros 
 Elina:  Kotona kipeänä. Marathonilla lakatut holografiset  kynnet ovat herättäneet pohdintaa. 



 Tuntuu siltä kuin pitäisi tehdä paljon, mutta samalla ei ole aikaa uusille jutuille, koska tekee jo 
 valmiiksi paljon. 
 Nuutti:  Hyvä meininki, mutta yrittää edelleen parantua  flunssasta ja olla tartuttamatta porukkaa, 
 joten skippasi kokouksen. Höpöhöpöt on takanapäin ja nyt voi hetken hengähtää ennen 
 AA-vujuja. Ylipäänsä hyvä fiilis killan meiningistä, uusi hallitus vaikuttaa pätevältä. 
 Alli:  Väsyttää eilisten vaalien jälkeen tosi paljon.  Viikonloppuna on vuosijuhlat, joihin pitäisi 
 valmistautua, mutta koulu- ja kiltahommat syö tehokkaasti kaiken ajan. 
 Anna:  Menee ihan hyvin, viimeiset pari viikkoa olleet kivat. Eilisissä vaaleissa oli hienoa nähdä 
 ketä on ensi vuonna Athenen toiminnassa mukana. 
 Marianna:  Hyvä fiilis, sillä on vihdoin selättänyt flunssan. Kiva olla paremmissa hengen voimissa. 
 Ohjelmassa paljon vuoden paketointia. 
 Alessa:  Vähän ristiriitaiset fiilikset, kiva kun on meininkiä, mutta ilmassa samalla syysmasista ja 
 harmitusta siitä, että vuosi loppuu. Pitäisi olla enemmän hallitushengailua. 
 Ullis:  Hyvä fiilis, vähän jännittää. Jännitti ensin vaaleja, nyt jännittää ensi vuotta. Kaikin puolin 
 menee kuitenkin hyvin. 
 Mea:  Hieno fiilis, langat käsissä ja ääni melkein palannut. Oli hyvä levätä viikko. Elämänilo ja järki 
 ovat palanneet. 
 Aarne:  Menee ihan kivasti. Vaalikokouksen myötä iso kivi vierähti sydämeltä, oli nimittäin iso 
 stressipallo. Innoissaan loppuvuodesta. 

 Valtteri saapui 16.30. 

 Valtteri:  Kiireestä johtuen vähän soija, minkä takia  nyt vituttaa. 
 Iida:  Hienoa, että vaalit on ohi. Oli myös pienellä  sairaslomalla ja katsoi sen vuoksi viikossa 22 
 leffaa. Ottaa huomenna loparit. 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Valtteri Luodemäki  Pizzoi unskien jatkoille  268,51 €  Hyväksytty 

 Markus Taskinen  Jätesäkkejä ja paperia Marathon-bussiin  12,48 €  Hyväksytty 

 Kalle Copeland  Marathon yritysvierailuiden jallut  104,53 €  Hyväksytty 

 Alli Kolho  Hallituksen kokouseväät 3.11.  4,78 €  Hyväksytty 

 Valtteri Luodemäki 
 Tukkuostoksia killan tapahtumiin, kertiksiä ja 
 koristelumateriaaleja 

 297,38 €  Hyväksytty 

 Julia Sippala  AK:n vujujen edustuspaikan lippu  60,00 €  Hyväksytty 

 Akseli Äikäs 
 Lipputuki RWBK:n suurkonsertin 
 yhteislähtöön 

 100,00 €  Hyväksytty 

 Niklas Koskela  Periodin pullat  13,54 €  Hyväksytty 



 Ilari Ristikankare  Vaalijatkojen ruokatarjoilu, ruuat 50henk  103,51 €  Hyväksytty 

 Onni Kivistö  Leivinpaperia vaalijatkoille ruokabudjetista  1,45 €  Hyväksytty 

 Inkeri Rouvinen  Marathonin jääkiekkomatsi  13,00 €  Hyväksytty 

 Aalto yliopiston 
 ylioppilaskunta  Jämeränjälki läpilaskutus  104,00 €  Hyväksytty 

 Ruusu Nurmi  Namubuffan täyttö  127,10 €  Hyväksytty 

 8.  MKV-asiat 
 8.1.  Vaalit ja toimariehdokkuudet 

 Kaksi MKV-phuksia lähtivät toimareiksi ensi vuodelle. 

 Suunnitelmissa on MKV-kapteeni–International Advisor-vaihdon järjestäminen 
 loppuvuodesta. 

 8.2.  Tapahtumat 
 Alessa suunnittelee lähettävänsä MKV-opiskelijoille kyselyn siitä, mitä aktiviteetteja he 
 haluaisivat tehdä yhdessä. 

 Athene x TiK -yökoulua sekä kandi- että MKV-phukseille suunnitellaan parhaillaan. 
 Pitää vielä selvitellä mitä mieltä koulu on asiasta, sillä tähän mennessä he ovat olleet 
 tiukkoja aukioloaikojen suhteen. 

 International Grand Sitsit menivät hyvin. Nyt suunnitteilla Wappusimulaattori niille 
 opiskelijoille, jotka lähtevät jo jouluna pois Suomesta, mutta suorittavat lakkitutkinnon. 

 8.3.  Muut  asiat 
 - 

 9.  Yrityssuhteet 
 9.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Rekrymessut tapahtuvat ensi viikon maanantaina ja tiistaina klo 10-14. Olkkarilla on 
 tämän tiimoilta yritysten esittelyjä puolen tunnin välein. 

 Excupodit rullaavat. Excursioita on edelleen melkein joka viikko. 

 10.  Opintoasiat 
 10.1.  Syksyn maisteri-info 

 Tapahtuu 7.12. klo 16. Marianna on kysellyt opiskelijapuhujien perään, mutta kysely on 
 tuottanut toistaiseksi hyvin vähän tulosta. Tapahtumaan järjestetään sekä live- että 
 etäosallistumismahdollisuus. 



 10.2.  Syksyn tohtori-info 
 Tapahtuu 29.11. klo 16.15. Järjestetään pelkästään live-toteutuksena. Infoon on näillä 
 näkymin tulossa neljä puhujaa: kolme infolta DI:ksi valmistunutta henkilöä sekä tutan 
 laitoksen työntekijä, jolla on tietoa mm. hakemusten käsittelystä. 

 10.3.  Vaihtoinfo 
 Järjestetään Prodekon opintovastaavan Elinin kanssa yhdessä 13.12. klo 16.15. 

 10.4.  Muut asiat 
 Valmistujaispullia voidaan hankkia kaikille korona-aikana valmistuneille koulun 
 tarjoamana. 

 11.  Talous- ja hallintoasiat 
 11.1.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

 - 

 Siirryttiin kokoustauolle 17.09. 
 Palattiin kokoustauolta 17.15. 

 11.2.  Uuden hallituksen perehdytys 
 Doodlataan HalPerSe (HallituksenPerehdytysSessio) uuden hallituksen kanssa pian ja 
 järjestetään yksi yhteinen perehdytyssessio toivottavasti jo marraskuun aikana. 
 Sumplitaan ensi vuoden tapahtuma-ajankohtia yhdessä uuden hallituksen kanssa. 

 Päätettiin kutsua uusi hallitus johonkin loppuvuoden kokouksista, sillä uudesta 
 hallituksesta monet eivät ole koskaan käynyt hallituksen kokouksessa. 

 Hallitus rupeaa työstämään testamentteja seuraajilleen. Järjestetään vielä 
 WallanWaihto-workshop, jossa sumplitaan kaikki siirtymävaiheen oleelliset asiat. 

 Siirryttiin kohtaan 14 

 11.3.  Toimikuntahaut 
 Ohjeistetaan toimikunnista päättäville, että on toivottavaa ilmaista selkeät 
 hakukriteerit ennen hakua. Tällä toivottavasti tehdään prosessista läpinäkyvämpää. 
 Pohdittiin mahdollisuutta, että myös toimikuntahakemukset julkaistaisiin 
 vaalifoorumille. Olisi hyvä, jos kaikki hakijat vähintäänkin julkaisisivat foorumille 
 postauksen, jossa ilmoittavat hakevansa. Itse hakemuksen voi halutessaan kuitenkin 
 toimittaa suoraan valitsijalle. 

 11.4.  Palkitsemiset 
 Tänä vuonna epiteetein ja kultaisin ansiomerkein palkittavat on nyt valittu. 
 Tänä vuonna palkitaan myös ansiokkaasti toiminut toimihenkilövirka ja hankitaan taulu, 
 johon kiinnitetään nimellä varustettu laatta. Ullis ottaa koppia laattataulun 
 hankinnasta. 



 11.5.  Muut asiat 
 Hallituksen postilaatikkoon tuli palautetta siitä, miten paljon toimikuntien hakuja 
 siirrettiin jälkihakuihin. Palautteen mukaan osassa toimikunnissa jälkihaku on hyvin 
 perusteltu, mutta toisissa on kyseenalaista, että valinta siirretään toimikunnan 
 vetäjälle, jos valinta ei oikeastaan vaikuta toimikunnan vetäjään. Palaute otetaan 
 huomioon valitsijoille lähetettävässä ohjeistuksessa, ja yritetään pohtia ensi vuoden 
 vaaleihin toimivampi ratkaisu. 

 Keskusteltiin siitä, miten toimarirooleihin on paljon halukkaita ja virkoja on liian vähän 
 kysyntään nähden. Pohdittiin, miten roolien määrää voisi kasvattaa ja miten voitaisiin 
 varmistaa, että mahdollisimman monet pääsisivät mukaan kiltahommiin. 

 12.  Viestintä 
 12.1.  Sosiaalinen media 

 Instagramin virkaesittelyt saatiin päätökseen viime viikon lopussa. Sometiimi tapaa 
 ensi viikolla ja pohtii loppuvuoden painopisteitä ja projekteja. 

 12.2.  Muut asiat 
 Lähdetään pohtimaan mahdollisuutta toteuttaa myös tänä vuonna killan joulukalenteri 
 TG-kanava, johon kaikki kiltalaiset saavat halutessaan osallistua. 

 13.  Yhteisö 
 13.1.  Toimarien terveisiä 

 Herculeksen ja Xenan järjestämä Suomi-Ranska-kisakatsomo tapahtuu tiistaina 
 Olkkarilla. 

 Nahkakeskiviikko järjestetään keskiviikkona. 

 13.2.  Pikkulaskiainen 
 10.2. järjestetään yhteislähtö Turussa tapahtuvaan Pikkulaskiaiseen Maanmittarikillan 
 kanssa. Ryhmälähtöjen lipunmyynti alkaa huomenna torstaina 11.11. Päätettiin 
 hankkia erillinen bussikuljetus MK:n kanssa Pikkulaskiaisen järjestämien kuljetusten 
 sijaan. Yhteislähdön kiintiöön mahtuu 25 henkilöä molemmista killoista. Uudet 
 yhteisöneuvokset molemmista killoista otetaan mukaan työryhmään. 

 13.3.  Toimariaamupala 
 Järjestetään toimareille kiitosaamupala. 

 13.4.  Toimarien perehdytyslounaat 
 WallanWaihto-workshopissa suunnitellaan myös miten toimarien perehdytyslounaat 
 toteutetaan ja tiedotetaan niistä uusille ja vanhoille toimijoille. 

 13.5.  Muut asiat 
 Pohditaan mahdollisuutta antaa toimareille budjettia virkistäytymiseen vielä 
 loppuvuonna. 



 Mea on ryhtynyt suunnittelemaan joulukorttia. 

 Siirryttiin kohtaan 15 

 14.  Tapahtumat 
 14.1.  Höpöhöpöt 

 Tapahtuivat ja olivat menestys, oli höpö meininki. Alumneilta saadun palautteen 
 mukaan meininki ei ollut riittävän höpöä. Aarne ja Anna (Aarnen tyttöystävä, ei 
 yrityssuhdevastaava) viettivät 5-vuotisvuosipäiväänsä Höpöhöpöillä. 

 14.2.  Muut asiat 
 Urheilugaalaa sekä pikkujouluja ruvetaan suunnittelemaan toimarien kanssa. 

 Valtteri poistui 17.26. 

 14.3.  ABIsitsit 
 Kiltalaisille on 30 hengen kiintiö sitseille ja ilmo tulee piakkoin. 

 Siirryttiin kohtaan 11.3 

 15.  Phuksi- ja ISOasiat 
 15.1.  Menneet phuksitapahtumat 

 Viime sunnuntaina järjestettiin onnistunut SCI-fuksien HalloweenJännäJännä ja 
 HalloweenSCItsit, ja maanantaina Fuksien Juhlasitsit. 

 15.2.  Tulevat phuksitapahtumat 
 Otacruise tapahtuu 28.-30.11. 

 15.3.  Muut asiat 
 Phuksikapteeni valmistautuu WappuPhuksiWaariuteen sekä uuden phuksikapteenin 
 perehdytykseen ja työllistämiseen. 

 16.  Muu toiminta 
 16.1.  Sakkojen päivitys 

 Ullikselle yksi negatiivinen sakko väärin perustein annetusta sakosta. 

 Aarnelle annettavat sakot pöytäkirjojen tarkistuksesta annetaan myöhemmin, kun 
 tilanne on tarkistettu. 

 16.2.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Rullaavat kuin ärrät kielellä. 

 17.  Muut esille tulevat asiat 
 Hallopedhaku on auki ja sulkeutuu 30.11. 

 18.  Seuraava kokous 



 Seuraava kokous keskiviikkona 17.11. klo 16.15 

 19.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 18.14 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Anna Nikander  Mea Pousar 

 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Iida Saaristomaa 


