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 Hallituksen kokous 38/2021 

 Aika: 24.11.2021, klo 16.15 

 Paikka: A106, Konemiehentie 2 

 Paikalla: 

 Hallitus 

 Aarne Talvela (PJ) 

 Alli Kolho (Sihteeri) 

 Iida Saaristomaa 

 Valtteri Luodemäki 

 Alessa Aila  (poistui kohdassa 10.2, palasi kohdassa  11.2) 

 Anna Nikander 

 Marianna Malkamäki 

 Mea Pousar  (poistui kohdassa 8) 

 Ulrica “Ullis” Bladh 

 Elina Ståhlberg 

 Nuutti Arvilommi  (poistui kohdassa 12.2) 

 Muut läsnäolijat: 

 Meri Ruuska  (saapui kohdassa 9.2, poistui kohdassa  8) 

 Matleena Rinnekangas  (saapui kohdassa 9.3, poistui  kohdassa 8) 

 Inkeri Nora 

 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 Ulrica Bladh ja  Anna Nikander. 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi  seuraavin muutoksin: 
 - Lisättiin kohta 12.2 Työpiste 
 - Lisättiin kohta 15.3 Jäsenyyden varmistaminen viestinnässä ja tapahtumailmoissa 



 5.  Ilmoitusasiat 
 Alessa ilmoittaa, että kokouseväänä on jäätelöä ja kivennäisvettä. 

 Kokouksessa vieraana ensi vuoden opintovastaava Inkeri. 

 6.  Fiiliskierros 
 Marianna:  Ihan kiva fiilis. Ollut taas kipeänä. AYY:n  hallitushaku jännittää. 
 Mea:  Hieno fiilis. Aamun brunssi sujui mainiosti,  nyt hieman väsynyt olo. Odottaa innolla ensi 
 viikon man@gerilaisten vierailua ja Sikajuhlia. 
 Alessa:  Väsyttää, mutta kuuluu hyvää. 
 Iida:  Ihan hyvää. Tänään stressaa, kun dedikset painavat  ja pitää kokoustaa, eikä aika tunnu 
 riittävän. On kuitenkin superhaipeissa Infoähkystä. 
 Inkeri:  Ihan hyvä fiilis. Nukkui aamulla pitkään. 
 Nuutti:  Alkuviikko on mennyt tehokkaasti töitä tehden.  Nyt myös hyvä meininki ja paljon kivoja 
 tapahtumia tulossa. 
 Ullis:  Odottaa tänään saapuvaa espressokonettaan innolla  eikä usko nukkuvansa ensi yönä tämän 
 takia. Tehnyt myös yllättävän paljon kouluhommia tällä viikolla, mikä ei ole ollut kivaa, mutta 
 kuitenkin miellyttävää, että hommia on tullut tehtyä. 
 Ellu:  Jännittää Teekkarijaoston hakua. Tänään oli  epäröivä fiilis, mutta onneksi vielä on aikaa 
 miettiä. Tehnyt paljon kouluhommia. Saa perjantaina flipperin ja on tästä innoissaan. 
 Anna:  Voisi myös ottaa espressokoneen. Oli äsken nauhoittamassa  Excupodiin jaksoa, jossa 
 toivotettiin hyvää joulua, ja toivoo nyt jakson tulevan julkaistuksi ennen sitä. 
 Valtteri:  Juhlaviikko ja juhlafiilis. Söi herkullista  vegaanista jäätelöä, mikä oli päivän positiivinen 
 yllätys. 
 Alli:  Heräsi aamulla lehtipuhaltimen ja yläkerran  remontin porauksen ääniin ja nyt väsyttää. On 
 kuitenkin iloinen, koska sai vihdoin ja viimein hankittua uuden läppärin keväällä hajonneen tilalle. 
 Aarne:  Tänään iski kunnon vujujännä. Nautti aamun  SCI-hallitusbrunssista. Jännittää. 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Aarne Talvela  Hallituksen virkistäytyminen 22.11.  162,00 €  Hyväksytty 

 Niklas Koskela  Phuksihengailu 23.11.  23,90 €  Hyväksytty 

 Elina Ståhlberg  SCI brunch 24.11. ruokaostokset  174,07 €  Hyväksytty 

 Katri Niemi 
 Kukkaviikonlopun ruuat 12,5E per nokka 
 (10hlö) 

 125,00 €  Hyväksytty 
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 8.  ESTIEM 
 Athenen ESTIEM-vastaava Meri ja Prodekon ESTIEM-vastaava Matleena kertoivat ESTIEMin 
 toiminnasta. Keskusteltiin, miten kommunikointia ESTIEM-sektorin ja Athenen hallituksen välillä 
 voisi kehittää ja miten toimintaa voisi tehdä tutummaksi athenelaisille. 



 Pohdittiin, että ensi vuonna ESTIEM-vastaavan voisi lisätä Athenen ulkosuhdetoimikuntaan, 
 jolloin selkeä hallitusyhteyshenkilö olisi yhteisöneuvos. Lisäksi voisi luoda yhteisen 
 Telegram-ryhmän Athenen ja Prodekon ulkosektoreille, jolloin viestintä ESTIEM-asioista 
 selkiytyisi. 

 Matleena keskustelee Prodekon hallituksen kanssa siitä, miten asian voisi heidän osaltaan 
 organisoida. 

 Meri huomautti siitä, että phuksipistekortista puuttuu KV-piste, joka kannustaisi phukseja 
 ESTIEM- tai johonkin muuhun KV-tapahtumaan osallistumiseen. Tuleva phuksikapteeni Laura on 
 tietoinen asiasta ja korjaa sen ensi vuoden phuksipistekorttiin. 

 Matleena poistui 17:00 

 Keskusteltiin siitä, että vuoden alussa toimihenkilöt voisivat vahvemmin tutustuttaa hallituksen 
 vuoden toimintasuunnitelmiinsa. Todettiin, että koronapandemialla on todennäköisesti 
 vaikutusta athenelaisten vähäiseen ESTIEM-tietoisuuteen. 

 Mea poistui 17:03 
 Meri poistui 17:06 
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 9.  Yhteisö 
 9.1.  Toimarien terveisiä 

 Tänään Pizzaa&Pähkinää-tapahtuma klo 17 alkaen. Puhumassa Futuricen perustaja 
 Hanno Nevanlinna ja tuotantotalouden apulaisprofessori Niina Nurmi. 

 Osa toimihenkilöiden jälkihakuvalinnoista on tehty ja loput tehdään lähiaikoina. Näistä 
 tiedotetaan killalle kaikkien valintojen varmistuttua. 

 9.2.  Ylioppilaiden soihtukulkue 
 Hallituksen sähköpostiin tuli tietoa itsenäisyyspäivän ylioppilaiden soihtukulkueesta, 
 johon killat ovat tervetulleita osallistumaan. Päätettiin laittaa koko killalle sähköpostia 
 ja kysyä siinä halukkaita edustajia. 

 Meri saapui 16:33 

 9.3.  Muut asiat 
 Keskusteltiin vuoden 2021 toimihenkilöiden palautekyselyn toteuttamisesta. 

 Matleena saapui 16:37 

 Tampereen tietojohtajakilta Man@ger vierailee Otaniemessä jälleen tammikuussa 
 fuksiexcun muodossa. Elina koordinoi asiaa Man@gerin fuksikapteenin kanssa ja Mea 
 laittaa vuoden 2022 IE-parille viestiä kertavuokrattavien tilojen tarpeista. 
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 10.  Tapahtumat 
 10.1.  ABIsitsit 

 Oli ja meni. Tarjolla oli munakoisopastaa. Kiitos abitiimille järjestämisestä! 

 10.2.  Muut asiat 
 Urheilugaala järjestetään tiistaina 14.12. Tilana toimii OK20 ja paikalla on myös palju. 

 Killan pikkujoulut järjestetään perjantaina 10.12. Rantasaunalla ja ohjelmassa on muun 
 muassa karaokea, limbokisa ja muita firman pikkujoulut -teemaan sopivia aktiviteetteja. 

 Alessa poistui 17:10 

 Historiapäivät järjestetään keskiviikkona 8.12. Ilmolomake on tulossa. 

 Infoähky tapahtuu ylihuomenna. 

 Ensi kevään tilakähmyt pidetään huomenna ja tulevaa IE-paria on ohjeistettu kähmyjen 
 käytännöistä. 

 11.  Phuksi- ja ISOasiat 
 11.1.  Lakkisovitukset 

 Pyörivät. Athenen viimeinen lakkisovituspäivä on 2.12. 

 11.2.  Joulun ISOtapahtuma phukseille 
 ISOt järjestänevät phukseille joulubrunssin. Sopivaa ajankohtaa etsitään. 

 Alessa palasi 17:13 

 11.3.  Dipolin pikkujoulut 
 Tapahtuu 8.12. Tapahtumaa on tarkoitus mainostaa myös phukseille. 

 11.4.  Stadisuunnistus 
 FTMK  ei  löytänyt  Stadisuunnistukselle  sopivaa  ajankohtaa,  joten  sitä  ei  järjestetä  tänä 
 vuonna. 

 11.5.  Muut asiat 
 Vuoden ensimmäinen kipparinvartti on pidetty, hurraa! 

 Siirryttiin tauolle 17:18 
 Palattiin tauolta 17:21 



 12.  MKV-asiat 
 12.1.  Tapahtumat 

 Tänään luvassa vapaamuotoista KV-olkkarihengailua. 

 KV-ISOt kokoustavat tänään ja suunnittelevat talven tapahtumia. 

 SCI:n MKV-kapteenit ovat suunnitelleet SCI International Sitsien järjestämistä 
 tammi-helmikuussa. 

 12.2.  Työpiste 
 Pohdittiin, millaisissa tapahtumissa KV-työpisteen voisi suorittaa. 

 Keskusteltiin ideasta järjestää ensi keväänä KV-opiskelijatapahtuma, jonka idea olisi 
 esimerkiksi eri maiden ruokakulttuureihin tutustuminen. Vinkataan ideasta 
 kulttuurineuvoksille. 

 Nuutti poistui 17:24 

 12.3.  Muut  asiat 
 Alli keskusteli Median vuosijuhlilla sosiaalitieteiden KV-opiskelijajärjestö CISSIn 
 edustajan kanssa, joka osoitti kiinnostusta tehdä yhteistyötä Athenen KV-sektorin 
 kanssa. Selvitellään mahdollisuutta yhteistyötapahtuman järjestämiseen ensi vuonna. 

 13.  Yrityssuhteet 
 13.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Vuoden viimeinen Excupodin jakso äänitetään huomenna. Keskusteltiin Excupodin 
 tulevaisuudesta ja siitä, onko sen tarkoitus jäädä osaksi korona-aikaa vai toimia 
 live-excujen rinnalla myös jatkossakin. 

 Reaktorin excu tapahtuu joulukuun puolessavälissä. 

 Visman excu siirtyy tammikuulle. Uusi ajankohta on 20.1. 

 14.  Opintoasiat 
 14.1.  Syksyn maisteri-info 

 Marianna on rekrytoinut tapahtumaan opiskelijapuhujat ja heille on annettu ohjeet. 
 Ainoa pohdinnan kohde on enää tapahtuman tarjoilut. 

 14.2.  Syksyn tohtori-info 
 Tapahtuu ensi maanantaina. Myös tämän tapahtuman tarjoilut ovat mietinnässä. 

 14.3.  Vaihtoinfo 
 Tapahtuman järjestelyt ovat käynnissä. 

 14.4.  Kandi- ja DI-pullien paluu 
 Tapahtuu mahdollisesti joulukuussa, päivä on vielä haussa. 



 14.5.  Killan uusi oltermanni 
 Killan uusi oltermanni Stina Giesecke kyseli tehtäväänsä kuuluvista vastuista. 
 Ohjeistetaan häntä sähköpostitse. 

 14.6.  Muut asiat 
 Muutama hallopedipaikka on vielä auki. 

 15.  Talous- ja hallintoasiat 
 15.1.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

 - 

 15.2.  Teekkarikokous 2.12. 
 Kokouksen kutsu on tullut hallituksen sähköpostiin. Selvitettiin halukkaita edustajia 
 hallituksen keskuudesta. Jos hallituksesta ei löydy edustajia, kysytään aiempien 
 vuosien hallituksista edustajia. 

 15.3.  Jäsenyyden varmistaminen viestinnässä ja tapahtumailmoissa 
 Excuille on ilmoittautunut syksyn aikana huomattava määrä killan ulkopuolisia 
 henkilöitä. Keskusteltiin, miten excuilmoissa voisi tuoda esille selkeämmin, että 
 ilmoittautuneiden täytyy olla killan jäseniä. 

 Keskusteltiin myös Telegramissa Torven ja Bulletinin jäsenlistan ylläpitämisestä sekä 
 yksityisyysasetusten muokkaamisesta. 

 15.4.  Muut asiat 
 - 

 16.  Viestintä 
 16.1.  Viestintäpäällikön testamentti 

 On valmis, pitkä ja hieno. Iida sopinut perehdytyksen seuraajansa Miljan kanssa viikolle 
 50. 

 16.2.  Muut asiat 
 Viestintä rullaa ja tämän vuoden viikkotiedotteet alkavat käydä vähiin. 

 17.  Muu toiminta 
 17.1.  Sakkojen päivitys 

 Määrättiin Valtterille 1 sakko eilisen pikakokouksen ilmoittamattamasta poissaolosta. 

 17.2.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Edistyvät. 

 18.  Muut esille tulevat asiat 
 Mea ehdotti, että voitaisiin askarrella yhdessä joulukortteja ja toimittaa niitä lähikiltiksille. 



 Epiteettitekstit edistyvät. Vuoden toimihenkilö-taulun saapuminen Infoähkyn pääjuhlaan on 
 koordinoitu. 

 19.  Seuraava kokous 
 Seuraava kokous keskiviikkona 1.12. klo 16.15. Eväsvuorossa  Anna. 

 20.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 17.55. 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Ulrica Bladh  Anna Nikander 

 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Alli Kolho 


