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Puheenjohtaja: Antti Tolppanen 

Sihteeri: Mari Hirvi 

Paikalla: 

Antti Tolppanen 

Mari Hirvi 

Cecilia Berg 

Katri Mäki-Kullas 

Katri Saarinen 

Ville Kumpulainen 

Hanna Hämäläinen 

Jesse Palo 

Emmi Kosomaa 

Robert Kokkola 

Matti Talvela (saapui kohdassa 5) 

Märt Vesinurm (saapui kohdassa 11.4, poistui kohdassa 12.2, palasi kohdassa 12.2) 

Georg Ostrovski (saapui kohdassa 12.2) 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous kello 18.00. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä. 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Katri Saarinen ja Katri Mäki-Kullas. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

5. Ilmoitusasiat 

Postissa on tullut kutsut Vuorimieskillan vuosijuhlille ja Teekkariperinnejuhlaan, tukkukortti, 

kiltalehtiä ja pari hallitusjulistetta. 

 

Robert ilmoitti kokouseväiksi leipää (ciabatta). 

 

Matti Talvela saapui kello 18.05. 

 

6. Hyväksyttävät laskut 

 
Laskut: 
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Saaja  Summa  Perustelu  Päätös 

Picaset Oy  143,58€  Phuksipistekortit  Hyväksyttiin 

 

 

Rahankäyttöselvitykset: 

 

Saaja  Summa  Perustelu  Päätös 

Pietari Keskinen  75€  Kinopolin tilavuokra 

GoT-katsomoa varten 

Hyväksyttiin 

Katri Saarinen  171,30€  Killan kesäpäivien ruokakulut  Hyväksyttiin 

 
7. Mitä kuuluu? -kierros 
 
Emmi: Palannut lomilta, Kiinasta ollut vieraita. Valmistelee AYY:n presiksiä ja miettii, miten 
AYY saadaan paremmin esille.  
Hanna: 2 päivää töitä jäljellä, 2 päivää, 23h ja 50min varaslähtöön. Ihanaa, paljon hommaa 
mut parasta jee. 
Mari: Tämä on yllättävän vaikeaa pitkän tauon jälkeen. 
Robert: Elämä on harmillista, lisähuomiona ruisciabatta paljastui täydeksi huijaukseksi. 
Katri S: Kurja päivä, mutta ainakin on töitä. Elämä hymyilee ja näin pois päin. 
Katri M-K: Hyvin menee, onnellinen sushista vaikka suunnitelmat eivät toteutuneet. 
Matti: Vihaa sähköpyöräilijöitä. MM-mitali meni sivu suun, mutta pokaali tuli. 
Jesse: Oikein kivaa, odotan innolla nakkeja. 
Ville: Kovasti hommia, mutta tyytyväinen kun kandi alkaa olla paketissa. 
Cecilia: Ihan hyvää kuuluu, kiitos. 
Antti: Hyvää kuuluu, loma tehnyt tehtävänsä. Innoissaan hallitus- ja kouluhommista. 
 
8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin Lassi Mölsä killan varsinaiseksi jäseneksi. 

 

2. Vaalit 

Sovittiin vaalipäiväksi 26.10. Järjestetään vaalikahvila maanantaina 23.10. DL 

vaalisivujen valmistumiselle lokakuun alku, päivitetään virkojen kuvaukset. IE varaa 

tilan vaalijatkoille. 

 

3. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatirehtöörit, VujuTMK, Namutääti, OTMK) 

Namutäädille kuuluu hyvää, OTMK:lla asiat etenee Olkkarin sisustuksen suhteen.  
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4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Matti esitti yhteenvedon killan taloudesta tällä hetkellä. 

 

9. Ulkosuhteet 

1. Hallitusyhteistyö 

Jesse ja Antti juonineet yhteistyötä Prodekon ja Fyysikkokillan hallitusten kanssa. 

 

2. Alumnitoiminta 

Athene Alumniin liittymistä koitetaan mainostaa julisteen avulla.  

 

3. Athene Angels 

Jesse ollut tiukassa tapaamisessa Athene Angelsien kanssa. Aiheina professuuri ja 

syystapahtuma. Jessellä tulossa tapaaminen Athene Angels -toimareiden kanssa. 

Kontaktirekisterin pitäisi valmistua ennen lukukauden alkua. 

 

4. Brändi 

Antti selvittää alumnien sijoittumista työelämässä yhteistyössä alumnien kanssa. 

Suunnitteilla myös alumnijulkaisu, Ville tekee chatin ryhmälle. 

 

5. PD-anomukset 

Ei anomuksia. Jesse pyytänyt listan mahdollisista sopivista tapahtumista Aaltoes:ltä ja 

keskustellut asiasta myös Matti Parkkilan kanssa. Mietitään apurahalle uutta nimeä. 

 

6. Tampere-matka 6.-7.10. 

Jesse heitti pöydälle paketillisen kevyitä nakkeja. Ylihuomenna tapaaminen TiKin 

Tampere-vastaavan kanssa ja myöhemmin tamperelaisten kanssa. Nakit aiheuttavat 

hämmennystä. Alustavaa aikataulua tapahtumalle mietitty. Matkalle tulee yhteensä 

40-45 paikkaa.  

 

7. SCI-tapahtuma 

Ei etene, vastaavat kiireisiä. 

  

8. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat, Athene 

Angels -vastaavat) 

Jesse puhunut toimariensa kanssa kissa-lajikokeilusta ja idea on herättänyt innostusta. 

Kulttuurineuvoksilla huomenna visiitti Träskändan kartanon puutarhaan. Lightning 

Talks ja Olkkariklubi toiveissa syksylle. Alumnisuhdevastaavilta ei uutta, Athene 

Angels -toimareilla intoa löytyy.  

 

9. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 
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10. Tiedotusasiat 

1. Hallituksen esittelyjulkaisut 

Katri M-K tehnyt someaikataulun Driveen ja pyytää tekstejä esittelyjä varten 

lähitulevaisuudessa. 

 

2. Sosiaalinen media 

Somekalenteri tulossa Googleen. Kaikki laittavat omaan kalenteriinsa! 

 

3. Palaute/yhteydenottolaatikko 

Pekka tehnyt laatikon eilen, Antti kirjoittaa tekstin tämän viikon aikana. Laitetaan 

nimeksi Hallituksen postilaatikko. 

 

4. Kukka 

Kukkaviikonloppu järjestetään 6.-8.10. AK:n majalla. Columbia Road otettu 

tapahtumaan mukaan sponsoriksi. 

 

5. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaaja, Kukan 

toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija, Twitterguru) 

Katri M-K tehnyt chatin toimareilleen. Historioitsija luvannut alkaa tehdä jotain. Mari 

kyselee ideoita historiikistä. 

 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

11. Tapahtumat 

1. IE-tiimin kesäpäivä 2.9. 

Suunnitteilla kaikenlaista hauskaa. 

 

2. Syksyn sitsit 

Tulossa kolmet sitsit, odotetaan innolla kaikkia. 

 

3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 

PikkuIE:lle kuuluu hyvää ja ensi lauantaina vielä parempaa. 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Polin ja Dipolin appro -paidat saatu. 

 

Märt saapui 19.01.  
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12. Opintoasiat 

1. Opintosektorin kuulumisia 

Kakkukahvit valmistuneille torstaina. Syksyn aikana nettiin yrityksille lista kursseja, 

joille ne voisivat osallistua. Varjo-opinto-opas tulee huomenna. 

 

2. Infon professuuri 

Torstaina tapaaminen dekaanin ja professuurityöryhmän kanssa. Yrityksiin oltu 

yhteydessä ja kiinnostusta on herännyt. Asiasta tullut Athene Angelsin puolelta toive 

kommunikoida avoimesti. Emmi kehotti olemaan yhteydessä AYY:n koposektoriin. 

 

Märt poistui 19.06.  

Märt palasi ja Georg saapui 19.06. 

 

3. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Abinaattorit, ABInat, BMI-vastaavat, 

Sosiaalipoliitikko) 

PizzaOravat puhuneet P&P:n alumniversiosta. BMI-kokous havaittu T-talolla. 

Sosiaalipoliitikon kanssa tulossa tapaaminen syksyn alussa. Emmi kertoi, että Aallon 

burnout-tilastot ovat huolestuttavia. Pidetään huolta kaverista! Abinaattoreilta pitää 

kysellä, mitä suunnitelmia syksylle on. 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

13. Yrityssuhteet 

1. Yrityssuhdesektorin kuulumiset 

Kesä ollut yhtä pöhinää. Uusi pakastin ja uudet sohvat tulossa. Sopimukset on mintissä 

ja OTMK:ta ohjeistettu. Netlight Case Weekin osallistujamäärä näyttää heikolta, Ville 

laittaa loppuviikosta lisämarkkinointia. Solinor järkkäämässä yhteissitsejä 

opiskelijayhteistyökumppaneidensa kanssa. 

 

2. Yritystapaamiset 

Ville ollut yhteydessä Dream Brokerin kanssa, viime viikolla Codento-miitti, tänään 

Solinor, torstaina Vincit. Ville koittanut tavoitella erilaisia tekijöitä Athene-lehteen 

liittyen. 

 

3. Merikortteli Case Night 

Suunnitteilla, homma vähän jäissä. 

 

4. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, 

TEK-kiltayhdyshenkilö) 

Rekrymestari on ollut lomalla, suunnitellaan viran jatkoa syksyn aluksi. Excumestari 
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kiireinen, suunnitteilla 12-13 excua + yritysilta. Marathoonarit marathoonaa ja 

aikataulu ja budjetti tuntuu olevan hanskassa. TEK-kiltayhteyshenkilöllä ollut 

koulutus. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

14. Phuksiasiat 

1. Phuksisektorin kuulumiset 

FTMK puuhastellut paljon kesän aikana, mm. kuvannut videoita.  

 

2. Phuksisektorin hankinnat  

Haalarit tilattu kesän aikana, niissä tulee olemaan 7 sponssia. Sovitushaalarit ovat jo 

saapuneet. Phuksipistekortit tilattu, phuksikassikrääsää on riittävästi ja lisää tulossa. 

 

3. Varaslähtö 

Tapahtuma lähestyy, ilmoittautuneita hyvin. Huomenna karhutaan lopuiltakin 

vastaus. Tapahtumaan ilmoittautunut facebookissa 70 ihmistä. 

 

4. Orientaatioviikko 

Hanna kävi läpi orientaatioviikon aikataulua.  

 

5. Phuksisitsit 15.9. 

Sitsit järjestetään T-talolla, ruoan suhteen asia etenee. Hanna hoitaa skumpat 

McKinseyn kanssa. Hallitus töissä sitseillä, apua ruoanlaittoon tarvitaan. 

 

6. Muut syksyn tapahtumat 

Uusia tapahtumia: Edunvalvonta/yhteisöinfo, SCI-tapahtuma. Perinteiset tapahtumat 

järjestetään myös. Tulossa myös opettajatuutorointitapahtuma ravintolassa. 

 

7. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena) 

ISOvastaavalle kuuluu hyvää, samoin ISOille. Orientaatioviikolla ISOille iSOSitsit. 

Huomenna ISOille tilaisuus dekaanin ja opiskelupalveluiden kanssa. Ruokaa tarjolla. 

Tämän jälkeen Olkkarin siivous ja phuksikassien kokoaminen. Hercules ja Xena olleet 

aktiivisia, kesällä ollut säännöllistä beach volley -pelailua. Olympialaiset tulossa, 

päivämäärä ei vielä varmistunut. Lajikokeiluja tulossa. 

 

8. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Vaikka ja mitä. Jännitystä ja intoa syksyä kohtaan. 

 

15. KV-asiat 
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1. KV-sektorin kuulumiset 

Pikkuhiljaa alkaa tapahtua, Georg ollut yhteydessä KV-opiskelijoihin. 

 

2. Varaslähtö 

Tulossa perjantaina, ilmoittautunut vajaa 15 joista puolet ISOja. Suunnitteilla 

Helsinki-kierros ulkkareiden kanssa, klo 19 Gorsuun. 

 

3. Orientaatioviikko 

Georgilla maanantai vielä suunnitteilla, silloin hoidetaan käytännön asioita. 

KV-opiskelijoilla tulossa erilaisia tapahtumia, esim Teekkari life. 

 

4. KV-ISOt 

SCIlle tulossa korvaukset KV-ISOille jo tänä vuonna. ISOja rekrytoitu ennen kuin 

korvaussopimuksen ehdot ovat olleet tiedossa. Perinteisesti maksetut korvaukset per 

KV-opiskelija jäämässä pois.  

 

5. ESTIEM 

LG Exchange 8.-13.9., Minskistä tulossa opiskelijoita Suomeen. Kaikki ovat tervetulleita 

ESTIEM-tapahtumiin. ESTIEM-toimarivirkaan haetaan henkilöä vaaleissa. 

 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Georg on ollut töissä. 

 

 

16. Muu toiminta 

1. Kiltalaisten aloitteet 

Ei vielä aloitteita. 

 

2. Vuosijuhlaedustukset 

Jesse ja Robert menossa PT:n vujuille. Päivitetään exceliä. 

 

3. Sakkojen päivitys 

Jesselle 1k, Antille 1s ja Matille 1m.  

 

4. Seuraavan kokouksen pullavuoro 

Hanna. 

 

5. Pöytäkirjojen tarkistukset 

Muistetaan tarkastaa ajoissa ja oikeassa järjestyksessä.  

 

17. Muut esille tulevat asiat 
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Emmi kertoi ajatuksesta, että tehtäisiin jotain yhteistä liikunnallista kummiyhdistysten 

kesken. Keto-kierros ja AYY vapaaehtoisinfo suunnitteilla, tehdään doodle. Hallitusvideon 

yhteiskuva ja videon kuvaus kokouksen jälkeen. 

 

18. Seuraava kokous 

Keskiviikkona 6.9. klo 9.15. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous kello 20.14. 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 
  
  
  
  
_____________________________  ____________________________ 
Katri Mäki-Kullas Katri Saarinen  
  
  
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
  
  
  
  
____________________________  ____________________________ 
Antti Tolppanen Mari Hirvi  

 


