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 Hallituksen kokous 41/2021 

 Aika: 8.12.2021, klo 16.15 

 Paikka: A106, Konemiehentie 2 

 Paikalla: 

 Hallitus 

 Aarne Talvela (PJ) 

 Iida Saaristomaa (Sihteeri) 

 Valtteri Luodemäki 

 Marianna Malkamäki 

 Ulrica “Ullis” Bladh 

 Elina Ståhlberg 

 Nuutti Arvilommi 

 Anna Nikander  (Saapui kohdassa 2, poistui kohdassa  4 ja palasi kohdassa 5) 

 1.  Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin ajassa 16.22. 

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

 Anna saapui 16.23. 

 3.  Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Ulrica Bladh ja Marianna Malkamäki. 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin kokouksen esityslista sellaisenaan työjärjestykseksi. 

 Anna poistui 16.25. 

 5.  Ilmoitusasiat 
 Elina ilmoitti, että kokouseväänä on glögiä (BYOkuumavesi), oreoita, piparkakkuja sekä 
 kuningatarpitko. 

 Marianna ilmoitti, että Alli ja Aarne ovat tehneet hyvät päätökset lähtiessään hallopedeiksi ensi 
 vuonna. 

 Anna palasi 16.26. 



 6.  Fiiliskierros 
 Alli:  Hommia on kasautunut ja loppuvuosi odottaa paketointia, mikä on aiheuttanut stressiä. Sai tentin 
 avulla korotettua kurssiarvosanaa, mistä tuli positiivinen fiilis. 
 Mea:  Ihan ok jees meininki, vaikka flunssa iskikin  kuin leka päähän. Tänään on maannu sohvalla ja 
 huomenna tekee saman. 
 Alessa:  Viettää toivottavasti viimeistä toipilaspäivää  sängyn pohjalla ja toivoo pääsevänsä huomenna 
 ihmisten ilmoille. Harmittaa killan haipeimman tapahtuman, historiapäivien skippaaminen. 
 Ullis:  Tänään tehnyt hommia kymmenestä eteenpäin produktiivisesti.  Perehdytti Juhoa tänään ja 
 huomenna perehtyy itse. Tänään oli Iidan kanssa järjestäytynyt miitti järjestäytymiskokouksen 
 suhteen. 
 Anna:  Takana todella kiireinen päivä kiltahommien  parissa. Aikoo illalla hakea vihdoin 
 joulukalenterin äidin luota ja avata ensimmäiset kahdeksan luukkua samantien. 
 Iida:  Melkoisessa mankelissa hommien kanssa, mutta  järjestäytynyt olo järjestäytymiskokouksen 
 suunnittelun jälkeen. 
 Marianna:  Joululoman lähestyminen ilahduttaa. Ensi  viikolla kurssin viimeinen DL eikä ole tehnyt 
 sen eteen vielä mitään. 
 Elina:  Paha mieli. Tänään aamulla oli kuitenkin hyvä  meininki ja hiukset asettuivat hyvin. Illalla 
 luvassa joulukonsertti, jossa esiintyy. 
 Nuutti:  Aika hyvä fiilis, kivet rupeaa vierähtämään  sydämeltä. Tänään pääsee sitsaamaan SIKin 
 sitseille, mistä on haipeissa samoin kuin eeppisistä firman pikkujouluista. 
 Valtteri:  Kiltahommien kanssa menee hyvin, mutta muut  hommat ei etene. On haipeissa siitä, että 
 pääsee sitsaamaan pitkästä aikaa. 
 Aarne:  Öö. Ihan hyvää kai kuuluu. Ei tiedä. Nukkui  tänään pitkään mökkireissun univelkoja. Täysi 
 viikko luvassa.  Aarne hekotteli paljon kuulumisten  kertomisen lomassa. 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Meri Ruuska 
 ESTIEM council meeting osallistuminen 
 8-14.11 

 100,00 €  Hyväksytty 

 Meri Ruuska 
 ESTIEM council meeting matkustus 
 Helsinkiin 14.11.2021 

 196,45 €  Hyväksytty 150€ 

 Aarne Talvela  Maisteri-infon tarjoilut 7.12.  61,63 €  Hyväksytty 

 Kasper Nurminen  Phabuisoiltamien patongit  255,30 €  Hyväksytty 

 Valtteri Luodemäki  Phabuisoilta juomat + palkinto  19,55 €  Hyväksytty 

 Inkeri Rouvinen  Tavaraa vuosijuhlille + taksikyyti  143,69 €  Hyväksytty 

 Kalle Copeland  Marathonareitten perehdytys  40,00 €  Hyväksytty 

 S-Business  Marraskuun Namubuffa  239,12 €  Hyväksytty 



 Dumppi Ry  Marahtonin keilaus  100,00 €  Hyväksytty 

 Suomen Keikkalasku  Bilebändi Helle vuosijuhlien jatkoilla  1 400,00 €  Hyväksytty 

 Prosessiteekkarit Ry  PT:n laitevuokra  100,00 €  Hyväksytty 

 Jysk  Olkkarin pöydät  460€  Hyväksytty 

 Elina Ståhlberg  Hallituksenkokouseväät 8.12.2021  10,12€  Hyväksytty 

 Nuutti Arvilommi  ietiimin virkistys  180€  Hylätty 

 Nuutti Arvilommi  Stimulaatio vujuedustus  60€  Hyväksytty 

 Aarne Talvela  Ruokaa hallituksen virkistäytymismökille 
 3.12.  195,49€  Hyväksytty 

 Oliver Mulari  Kukan kasvatus pelin palkinnot  30,00€  Hyväksytty 

 8.  Talous- ja hallintoasiat 
 8.1.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

 - 

 8.2.  Muut asiat 
 Uusi hallitus järjestäytyy huomenna 9.12. Pohdittiin nykyisen hallituksen 
 epäjärjestäytymistä. 

 9.  Viestintä 
 9.1.  Nettisivut 

 Nettisivuille on päivitetty suomenkielisiä laskutusohjeita ja Ulliksen kirjoittamat 
 englanninkieliset ohjeet lisätään pian. Lisäksi nettisivuille on lisätty ensi vuoden 
 toimijoista osa, loput lisättäneen lähipäivinä. Myös Palkitut-sivulle on lisätty tämän 
 vuoden palkitut henkilöt kuvauksineen. 

 9.2.  Muut asiat 
 Ens viikolla julkaistaan vuoden viimeinen viikkotiedote. Iida on erittäin innoissaan. 

 Torveen ja bulletiniin laitetaan lähipäivinä muistutus Olkkarin käytöstä ja suositellaan 
 pelisilmää Olkkarin käytössä opiskelua varten. Kehotetaan varaamaan 
 itseopiskelutiloja niin itsenäiseen kuin ryhmässä opiskeluun. Iida kirjoittaa luonnoksen 
 tiedotteesta ja lähettää sen hallitukselle ennen julkaisua. 

 10.  Tapahtumat 
 10.1.  Loppuvuoden tapahtumat 

 Pikkujoulujen ilmo meni täyteen ja ylikin. Myös AA-vujuille on tulossa erittäin paljon 



 athenelaisia ja muutama arkkarikin. Ensi viikon Urheilugaalassa on luvassa hienoja 
 yllätyksiä ja tänään tapahtuvista Historiapäivistä tulossa myös hieno tapahtuma. 
 Olkkariklubi siirtyi kiltahuoneelta Rantasaunalle, Aallon päivitettyjen 
 koronasuositusten takia. 

 Tapahtumasektorilla menee kovaa, mutta koronatilanne uhkaa ja vaatii peliliikkeitä. 

 10.2.  Koronapassin käyttö tapahtumissa 
 Keskusteltiin killan koronapassikäytännöistä. Linjaukseksi päätettiin, että 
 tapahtumissa, joissa on yli 20 osallistujaa vaaditaan koronapassia. 
 Keskusteltiin siitä hyväksytäänkö myös todistukset täydestä rokotussarjasta tai 
 sairastetusta taudista EU:n ulkopuolelta, vaikkei niitä ainakaan ennen vuoden 
 vaihdetta hyväksytä virallisesti Suomessa. Päädyttiin siihen, että hyväksytään. 

 Tapahtumajärjestäjiä ohjeistetaan niin, että koronapassit varmasti tarkistetaan 
 osallistujilta saapuessa. 

 10.3.  Muut asiat 
 - 

 11.  Opintoasiat 
 11.1.  Syksyn maisteri-info 

 Tapahtui eilen 7.12. ja meni hyvin. Materiaalit ovat valmiina jaettavaksi. 

 11.2.  Vaihtoinfo 
 Siirretään Zoomiin. Järjestelyt ovat valmiita. 

 11.3.  Kandi- ja DI-pullien paluu 
 Aarne ottaa koppia pullien järjestämisestä Olkkarille vielä ennen joulua. 

 11.4.  Olkkarin kirjahylly 
 Opintosektorin jäljelle jäänyt budjetti käytetään uusiin kirjoihin Olkkarin kirjahyllyyn. 

 11.5.  Muut asiat 
 Marianna toi esille, että COO:iden inklusiivisuuskyselyn tuloksia olisi hyvä esitellä 
 nykyiselle tai tulevalle hallitukselle, jotta tulokset voitaisiin ottaa huomioon myös killan 
 toiminnassa. 

 12.  Yhteisö 
 12.1.  Toimarien terveisiä 

 Tänään on vuorossa Historiapäivät ja huomenna Club Olkkari, luvassa siis hienoja 
 juttuja! 

 12.2.  Muut asiat 
 Järjestetään toimaribrunssi viikon päästä keskiviikkona Kylän Olohuoneella. 



 13.  Phuksi- ja ISOasiat 
 13.1.  PhabuISOiltamat 

 Phuksit nauttivat suuresti PhabuISOiltamista. PhabuISOt tekivät phukseille 
 palautekyselyn iltamista, jonka tulokset ovat olleet tähän mennessä erittäin positiivisia. 

 13.2.  ISOjen joulutapahtuma 
 Ei tule todennäköisesti tapahtumaan kiireen takia. 

 13.3.  Muut asiat 
 - 

 14.  MKV-asiat 
 14.1.  International Morning Swim 

 International Morning Swim tapahtuu ensi viikon torstaina, ja tapahtumaan on 
 ilmoittautunut jo parikymmentä henkilöä. Haippia! 

 14.2.  Muut asiat 
 Museokierrokset 
 Eilen 7.12. järjestettiin ensimmäiset museokierrokset noin 20:lle MKV-opiskelijalle ja 
 kierroksille osallistuneen International Advisor Gabórin mukaan kierrokset menivät 
 oikein hyvin! Museokierrokset jatkuvat ensi viikolla ja kevään puolella. 

 KV-tutorointitapaaminen 
 Eilen 7.12. oli KV-tutorointitapaaminen SCI:n henkilökunnan kanssa. Muutamia nostoja 
 palautekyselystä ja tapaamisen aiheista: 

 - Kyselyn mukaan 91% SCI:n KV-phukseista antoi Aallon vastaanotolle 
 arvosanan 4 tai 5  ja 80% arvioi orientaation arvosanalla 4 tai 5 
 - Kyselyssä KV-phuksit antaneet myös todella hyvää sanallista palautetta 
 KV-ISOista ja koko tutortoiminnasta 
 - Pohdittiin, miten kiltalaisia saataisiin kannustettua KV-ISOiluun ja kuinka 
 KV-ISOja saataisiin aktivoitua 
 - KV-kipparit toivat koululle esiin toiveen siitä, etteivät lentokenttähaut kuuluisi 
 KV-ISOjen tehtäviin ja tälle pohdittiin vaihtoehtoisia kevyempiä ratkaisuja 

 Yhteiselle luistelulle on sen verran vaikea löytää sopivaa päivää, että se saattaa jäädä 
 tammikuulle. Ulkkarit ilmoittautuvat ja osallistuvat aktiivisesti kaikkiin killan 
 tapahtumiin. 

 Alessan agendalla lähiaikoina on etsiä ja löytää mökki MKV-kevätretkelle. 

 15.  Yrityssuhteet 
 15.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Tänään oli kolme eri yritystapaamista, joihin myös ensi vuoden yrityssuhdevastaava 
 Tuukka osallistui. Uuden yrityssuhdetiimin perehdytystä on suunniteltu ja ensimmäisiä 
 sopimuksia ensi vuodelle on jo suunniteltu. 



 Ensi viikon Reaktor-excursio jouduttiin perumaan koronan takia. 

 16.  Muu toiminta 
 16.1.  Sakkojen päivitys 

 Nuutille yksi sakko toistuvasta älypuhelimen käyttämisestä kokouksen aikana.  Sakon 
 antamisen jälkeen Nuutti otti puhelimen esiin, otti selfien ja alkoi katsomaan TikTokkeja  . 
 Annetaan Nuutille toinen sakko. 

 Sakkoja on maksettu viime viikonloppuna. Marianna on maksanut kolme sakkoa, 
 Valtteri on maksanut kuusi sakkoa ja Alessa on maksanut kymmenen sakkoa. 

 16.2.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Sihteeri on kunnostautunut ja tarkistanut melkein kaikki rästissä olleet pöytäkirjat, 
 hurraa! 

 17.  Muut esille tulevat asiat 
 Aarne, Mea ja Elina kutsuivat hallituksen kääpäkapteenien metsäretkelle ensi viikon sunnuntaina. 

 18.  Seuraava kokous 
 Seuraava kokous keskiviikkona 15.12. klo 16.15. Eväsvuorossa Marianna. 

 19.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 17.27. 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Ulrica Bladh  Marianna Malkamäki 

 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Iida Saaristomaa 


