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Puheenjohtaja: Antti Tolppanen 

Sihteeri: Mari Hirvi 

Paikalla: 

Antti Tolppanen  

Mari Hirvi 

Jesse Palo 

Cecilia Berg 

Matti Talvela 

Georg Ostrovski 

Katri Mäki-Kullas 

Hanna Hämäläinen 

Katri Saarinen 

Robert Kokkola 

Ville Kumpulainen 

 
1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous 17.15. 

 

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 tarkastajiksi Matti Talvela ja Jesse Palo. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Georg ilmoitti kokouseväiksi viinirypäleitä, suolakeksejä ja valkosipulituorejuustoa. Mari 

esitteli postit. 

 

6. Hyväksyttävät laskut 

 

Rahankäyttöselvitykset: 

 

Saaja  Summa  Perustelu  Päätös 

Miska Kulmala  29,67€  Varaslähdön piknikeväät  Hyväksyttiin 

Miska Kulmala  21,18€  Nuotioillan eväät  Hyväksyttiin 
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Joel Lappalainen  86,49€  Kahvia Olkkarille  Hyväksyttiin 

Robert Kokkola  42,50€  Lämmönsiirron edustuksen 

subventointi 

Hyväksyttiin 

Anders Alho  1,30€  Suodatinpusseja Olkkarille  Hyväksyttiin 

Cecilia Berg  44,72€  Corporate Communication -kirja  Hyväksyttiin 

Axel Cedercreutz  90,00€  Olympialaisten jatkot  Hyväksyttiin 

Jessica Mason  50,00€  ESTIEM-matkakorvaus  Hyväksyttiin 

Georg Ostrovski  50,00€  ESTIEM-matkatuki  Hyväksyttiin 

Jessica Mason  57,62€  KV-varaslähdön eväät  Hyväksyttiin 

Matti Talvela  15,00€  Postita.fi-palvelun 

ennakkomaksu 

Hyväksyttiin 

Katri Saarinen  5,00€  Kokouseväät Horhelle  Hyväksyttiin 

Katri Saarinen  123,39€  Laulusaunan tarjoilut  Hyväksyttiin 

 

 

7. Mitä kuuluu? -kierros 

Ville: Mukavan rauhallinen viikonloppu, 5/5 

Hanna: Toiminnan täyteinen viikonloppu, 6/5. Terkkuja iskälle!!! 

Katri M-K: Hyvää kuuluu, oli kiva käydä Turussa ja nähdä vanhempia pitkästä aikaa. Arki 

alkaa minskiläisten lähdettyä. 

Katri S: Onneksi phuksisitsit on vihdoin oli. Onneksi eilen sai levätä ja syödä hyvin. 

Mari: Aika kiire, oli Habitaressa, se oli mielenkiintoista. 

Robert: Olen voinut myös paremmin. 

Antti: Kts. kohta “Hanna” miinus isi. 

Jesse: 5/7. 

Georg: Olotila on. 

Cecilia: Kuuluu ihan hyvää, kiitos. 

Matti: Samaa sirkusta, menettelee. 

 

8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin killan jäseniksi Niko Pronin, Mauno Malmivaara ja Mikael Nenonen. 
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2. Vaalit 30.10. 

Järjestetään vaalit 30.10 ja vaalikahvila aiemmin kaavailtuun aikaan. Hanna infoaa 

phukseja jatkoista. Ysvitiimi keskustelee Twitter-vastuun järjestämisestä. 

 

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

Vuosijuhlat etenee, viikottaiset kokoukset suunnitteilla. AK:n hallituksen kanssa ei 

näillä näkymin tulossa vujuvaihtoa. 

 

Namutäädillä menee hyvin, OTMK järkkäämässä teetilaisuutta Olkkarilla, mahdollinen 

ajankohta 26.-27.9. Matti ja Ville juttelevat Netlightin kanssa mukisponssista. 

Pakastinta ja sponssisohvia laitetaan hankintaan. OTMK tehnyt hyvää työtä Olkkarin 

uuden naulakon kanssa, kiitos siitä heille! 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Matti on nykyään työssäkäyvä mies. 

 

9. Tapahtumat 

1. Haalarisitsit 28.9. 

Ilmo aukeaa huomenna ja sulkeutuu ensi sunnuntaina. Reaktor mukana, homma on 

hanskassa. 

 

2. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 

IE on ihana. 

 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Haalarisitseillä jäistä menoa luvassa. 

 

10. Opintoasiat 

1. Opintosektorin kuulumisia 

Hiljaista, OPN:n kokous ollut. 

 

2. Jatko-opintoexcu 

Cecilia saanut Alanilta aikataulun. Syksy näyttää kiireiseltä. 

 

3. Infon professuuri 

OPN:ää ja Petteri Helistettä informoitu asiasta. 

 

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

Sosiaalipoliitikko) 

PizzaOravilla tapaaminen huomenna. Abisektorilla suunnitteilla abi-info-info 

phukseille ja abisitsit. OlkkariZen tulee. Tapahtumaa varten ostetaan kaksi 
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joogamattoa killalle. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Varjo-opinto-opas lanseerausta vaille valmis. 

 

11. Yrityssuhteet 

1. Yrityssuhdesektorin kuulumiset  

Kommunikaatio vujuTMK:n kanssa ahkeraa, firmoja aletaan kontaktoida. Kokous tällä 

viikolla koko YSV-porukalla. 

 

2. Yritystapaamiset 

Ei uutta. 

 

3. Merikortteli Case Night 

Päivämäärä vielä auki, firmat tiedossa. 

 

4. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, 

TEK-kiltayhdyshenkilö) 

Rekrymestari vielä lomautettuna, mutta tekemistä suunnitteilla. Excumestarilla 

kiirettä. Marathoonarit työn touhussa, jonotuksesta tullut facebook-postaus. 

TEK-kiltayhdyshenkilö ehkä saamassa sponssin infoiltaan. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

12. Phuksiasiat 

1. Phuksisektorin kuulumiset 

Meno alkaa rauhoittua, seuraavaksi haalarisitsit. 

 

2. Phuksisitsit 15.9. 

Saatiin hyvää palautetta. Toivottiin enemmän englanninkielisiä aasinsiltoja. Jaetaan 

englanninkielinen läsy ja aasinsiltoja lukkareille haalarisitsejä ajatellen. 

 

3. Unskin pitkä 

Päivämäärät lyöty lukkoon. Homma etenee. 

 

4. Infotilaisuudet 

Edunvalvontainfo tulossa perjantaina, ehkä tulossa sponssi. Vaali- ja 

Infoähky-tiedotustilaisuus tulossa 29.9. 

 

5. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena) 
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ISOille ISOt kiitokset orientaatioviikosta, ensi viikolla saunailta kiitokseksi 

orientaatioviikosta. Hercules ja Xena lyöneet lukkoon olympialaisten päivämäärän, 

mutta se on samaan aikaan kilta-alumni-afterworkien kanssa. Hanna keskustelee 

liikuntavastaavien kanssa. 

 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Kaksi Athenen phuksia havaittu TF:n sitseillä. 

 

13. KV-asiat 

1. KV-sektorin kuulumiset 

KV-isot tehneet hyvää työtä, Georgilla suunnitteilla palautesessio orientaatioviikosta 

heidän kanssaan. 

 

2. Varaslähtö 

Ei uutta. 

 

3. Orientaatioviikko 

Kaiken kaikkiaan onnistunut, ulkkareilta tullut hyvää palautetta. 

 

4. ESTIEM 

Minskiläiset tuli ja meni. Kivaa oli ja vaikuttivat tyytyväisiltä. Council Meeting 

Izmirissä Turkissa tulossa, valitettavasti Infoähkyn kanssa samaan aikaan. Myös 

Europe 3D Kreikassa tulossa. ESTIEMiä voisi mainostaa vielä aktiivisemmin siitä 

mahdollisesti kiinnostuneille henkilöille. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

14. Ulkosuhteet 

1. Hallitusyhteistyö 

Ei uutta. 

 

2. Alumnitoiminta 

Athene Lotteryssa havaittu ainakin 9 alumnia. Huomenna Athene Alumni ry:n kokous, 

Antti menossa paikalle. 

 

3. Athene Angels 

Jesse tehnyt postauksen facebookiin. 

 

4. Brändi 

“Infokeiju”-nimitys nostanut Athenen maineen uusiin sfääreihin. 
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5. PD-anomukset 

Patrik Marin hakenut apurahaa matkustaakseen Junctioniin Itävallasta, pyydetään 

Patrikia laittamaan virallinen hakemus asianmukaisen kanavan kautta. 

 

6. Tampere-matka 6.-8.10. 

Päiväohjelma näyttää heikolta, tarvitaan jotain muuta. Sitsit peruuntuneet, yöpyminen 

varmistettu. Asiat etenee, Jesse selvittää vaihtoehtoista ohjelmaa. 

 

7. SCI-tapahtuma 

Jessellä miitti huomenna. 

 

8. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat, Athene 

Angels -vastaavat) 

Veera mukana Athene Lotteryn toimeenpanemisessa. Jesse kontaktoi 

kulttuurineuvoksia. 

 

9. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Jesse laittoi Case Faktosta facebookiin. 

 

15. Tiedotusasiat 

1. Hallituksen esittelyjulkaisut 

Antti aloittaa. Otetaan uusi kuva jos haluaa. 

 

2. Sosiaalinen media 

Some on olemassa, phuksisitseistä postattu. Spectacles ollut käytössä sitseillä, se toimi 

hyvin. 

 

3. Hallituksen postilaatikko 

Asiasta on postattu facebookiin. 

 

4. Kukkaviikonloppu 6.-8.10. 

Materiaalit kunnossa, tapahtuma lanseerataan ASAP. 

 

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

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

Ilmomasiina tulossa syksyn aikana. Twitteriin ja toimarikalenteriin liittyen tullut 

ehdotuksia. Päätettiin, että toimareille annetaan lukuoikeus hallituskalenteriin 

halutessaan. Katri M-K tekee linkin, jolla voi jakaa lukuoikeutta. Phuksikuvat tulossa 

nettiin tänään tai huomenna. Muistetaan ilmoittaa kuvien ilmestymisestä. 
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6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

16. Muu toiminta 

1. Kiltalaisten aloitteet 

Keskusteltiin postilaatikkoviestisteistä. 

 

2. Kiltatuotteet 

Athenen swagikilpailu julkistettu facebookissa. Muistutetaan asiasta vielä lähempänä 

DL:ää. 

 

3. Vuosijuhlaedustukset 

Diskonttaukseen ilmoittautunut osa porukasta.  

 

4. Sakkojen päivitys 

Ei sakkoja tästä kokouksesta.  

 

5. Seuraavan kokouksen pullavuoro 

Seuraavaksi pullavuoro Jessellä. 

 

6. Pöytäkirjojen tarkistukset 

Ajallaan. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

Rahastonhoitaja kilpailuttaa liittymiä, koska Telian hinnat ovat kallistumassa. Keskusteltiin 

kiltahuoneen seinällä olevasta maailmankartasta ja sen kehittämisestä. 

 

18. Seuraava kokous 

Maanantaina 25.9. kello 8.15. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous kello 18.40. 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 
  
  
  
  
_____________________________  ____________________________ 
Jesse Palo Matti Talvela  
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Puheenjohtaja ja sihteeri: 
  
  
  
  
____________________________  ____________________________ 
Antti Tolppanen Mari Hirvi  

 


