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Paikka: T-talo, C210 

 

Puheenjohtaja: Antti Tolppanen 

Sihteeri: Mari Hirvi 

Paikalla:  

Antti Tolppanen 

Ville Kumpulainen 

Mari Hirvi 

Georg Ostrovski 

Jessica Mason 

Roosa Laurikainen  

Jesse Palo 

Timo Luukkola 

Katri Mäki-Kullas 

Hanna Hämäläinen 

Robert Kokkola (saapui kohdassa 7) 

Lassi Mölsä (saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 11.3) 

Cecilia Berg (saapui kohdassa 11.3) 

Kia Lehti (saapui ja poistui kohdassa 13.4) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous kello 14.30. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä ja kokouskutsu on lähetetty ajoissa. 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Katri Mäki-Kullas ja Georg Ostrovski. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Postissa tullut AS:n kiltalehti Kultainen Tomaatti. Tarjolla mm. donitseja courtesy of Cecilia 

Berg. 

 

6. Hyväksyttävät laskut 

 
Laskut: 
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Saaja  Summa  Perustelu  Päätös 

Klarna Bank Ab  49,50€  Ihminen ryhmässä -kirja  Hyväksyttiin 

OmenaHotellit Oy  945,00€  Marathonin yöpymisen loppuosa  Hyväksyttiin 

 
Rahankäyttöselvitykset: 

 

Saaja  Summa  Perustelu  Päätös 

Jesse Palo  5,00€  Hallituksen kokouseväät  Hyväksyttiin 

Robert Kokkola  500,00€  Phuksisitsien astiavuokra  Hyväksyttiin 

Joel Lappalainen  180,00€  Marathonin majoituksen 

ennakkomaksu 

Hyväksyttiin 

Märt Vesinurm  13,98€  Joogamattoja OlkkariZeniin  Hyväksyttiin 

Matti Talvela  50,00€  Estiem-matkan tuki  Hyväksyttiin 

Jesse Palo  121,83€  Kahvia ja maitoa Olkkarille  Hyväksyttiin 

 

 
7. Mitä kuuluu? -kierros 

Roosa: Oikein hyvää kuuluu, tulin katsomaan kokousta ensimmäistä kertaa. 

 

Robert ja Lassi saapuivat kello 14.36 

 

Jessica: Hyvää kuuluu, kiirettä pitää. 

Jesse: Hyvää. 

Timo: Hyvää kuuluu, tokaa kertaa hallituksen kokouksessa tsiigailemassa. 

Robert: Miksi tämä on C210:ssa *hämmennystä huoneen lokaatiosta ja rakennuksen kulmista* 

Katri M-K: Kuuluu ihan hyvää, vaaliehdokkaiden päivittely jännää. 

Hanna: Vaalihype, rankka viikko takana. Kivoja hommia. 

Antti: Nukkui huonosti, koomainen olo. 

Ville: Ihan kiva meininiki, töiden ja koulun tasapainottelua. 

Lassi: SIKiltä, liittyi jäseneksi ja tuli esittäytymään. 

Mari: Horhe kuulostaa hauskalta kun sillä on donitsi suussa. 

Horhe: Hyvin menee, kiireistä. 

 

8. Talous- ja hallintoasiat 
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1. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin killan varsinaisiksi jäseniksi Kia Lehti, Joakim Isoaho, Liisa Mustonen ja 

Juha Piipponen.  

 

2. Vaalit 30.10. ja vaalikahvila 23.10. 

Ehdokasasettelu on nyt avattu ja ehdokkaita on listoilla muutama. Hanna laittanut 

phukseille myös vaalimailin. Kannustetaan ihmisiä hakemaan. Antti hoitaa 

vaalikahvilan ohjelmapuolen, tarjoiluista vastuu Hannalla ja Marilla. 

 

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

VujuTMK:lla menee hyvin, samoin OTMK:lla. VujuTMK:lla ollut hyvä phuksi-info ja 

Infoähkyn kutsuvierasilmo on nyt auki. 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

9. KV-asiat 

1. KV-sektorin kuulumiset 

Killan englanninkieliset nettisivut ovat Jessicalla nyt työn alla, tarkoituksena tehdä 

yksi yläsivu dropdown-menuineen. 

 

2. Unskin pitkä 

Tulossa ensi viikolla, aikataulut Georgin ja Hannan välillä sovittu. KV-opiskelijoiden 

ohjelma myös suunniteltu. 

 

3. ESTIEM 

Ei mitään erikoisempaa, Council Meetingiin olisi hyvä saada joku, mutta se on 

valitettavasti Infoähkyn päällä. ESTIEM-toimaria haetaan vaaleissa, virka sopii myös 

phuksille. Slushin aikaan tulossa Slush Business Booster, jota järkkäämässä Anna 

Valaja infolta. Killan nettisivuille olisi hyvä saada ESTIEM-asiaa, voitaisiin linkittää 

Prodekon olemassaolevat materiaalit ja pyytää Prodekon sivuille myös maininta 

Athenesta. Katri M-K ja Georg selvittävät asiaa ja tekevät ehdotuksen. 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Suunniteltu haalarimerkkien ompeluiltaa KV-opiskelijoiden kanssa tämän viikon 

perjantaille. Tapahtuma voisi toimia myös haalareidenantotilaisuutena niille, jotka 

eivät olleet haalarisitseillä. Georg muotoilee. Timo on KV-isona innostunut Unskista. 

 

10. Yrityssuhteet 

1. Yrityssuhdesektorin kuulumiset 

Kiirettä pitää, excutarjouksia tullut. Vuosijuhla-asiat alkavat olla Villen osalta 
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paketissa. 

 

2. Yritystapaamiset 

Ei juuri mitään. 

 

3. Merikortteli Case Night 

Tapahtuma lähestyy hurjaa vauhtia, doodlaillaan raivokkaasti.  

 

4. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, 

TEK-kiltayhdyshenkilö) 

Marathoonarit työn touhussa, rahaa menee, lopullinen budjetti vähän kauhistuttaa. 

Rekry- ja excumestarien rooleja selkeytetty, rekrymestari pääsee vähän suurempaan 

rooliin. Telegram-rekrykanavaa testataan uudestaan parin firman kanssa. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

11. Phuksiasiat 

1. Phuksisektorin kuulumiset 

Tiedotuksellisesti kauhea viikko, phuksien meilit tukossa.  

 

2. Unskin pitkä 

Ilmo aukeaa ensi yönä. Hommat hyvällä mallilla. 

 

3. SCI-tapahtuma 

Lanseerattu tänään, katsotaan, miten paljon phukseja lähtee mukaan. Jukka 

Parviainen luvannut Jesselle lähettävänsä tiedon tapahtumasta Academic Advisoreille. 

Antti mainostaa tapahtumaa dekaanilounaalla, jotta saataisiin mukaan. 

 

Cecilia saapui ja Lassi poistui 15.05. 

 

4. Nelikiltaristeily 

Tiedot julkistetaan tällä viikolla, risteily tulossa Suomi100-twistillä. Paikkoja yhteensä 

200 phuksille. 

 

5. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena) 

ISOilla ISOjoulut tulossa, phabuISOilla miitti tulossa. Hercules & Xena järjestäneet 

yllättävän Megazonen farmasian kanssa. Olympialaiset huomenna. 

 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Hanna nukkui viime yönä tosi pitkään. 
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12. Ulkosuhteet 

1. Hallitusyhteistyö 

Athenen ja Prodekon hallitusten Megazone tulossa. Yhteistyötä AMSin kanssa ehkä 

tulossa. Aamupala Fyysikkokillan kanssa Olkkarilla 16.10. klo 8.00. 

 

2. Alumnitoiminta 

Keskiviikkona kilta-alumni-afterwork-tapahtuma, kaikki tervetulleita. Athene Lottery 

järjestetty ja parit jaettu tänään. Ville miettinyt jatkoa Athene-lehden suhteen ja 

järjestää tapaamisen aiheesta.  

 

3. Athene Angels 

Tänään kokous liittyen lahjoitusprofessuurihankkeen viestintään. Ville puhuu Pekka 

Lammin kanssa kontaktirekisteristä. 

 

4. Brändi 

Ei uutta. 

 

5. PD-anomukset 

Ei uutta. 

 

6. Kissakahvila 

Tapahtumaa ei edellenkään järjestetä. 

 

7. Tampere-matka 6.-8.10. 

Jesse markkinoi tapahtumaa tänään aamulla, menossa tällä hetkellä viisi athenelaista. 

 

8. SCI-tapahtuma 27.10. 

Ilmoittautuminen aukeaa 5.10. Jesse ja Hanna viestivät tapahtumasta killalle. 

 

9. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat, Athene 

Angels -vastaavat) 

Toimarikuvaukset päivitetty vaalisivuille. Alumnisuhdevastaavista Veera Vimpari 

mukana Athene Lotteryssa. Athene Angels -miitti tänään. 

 

10. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

13. Tiedotusasiat 

1. Sosiaalinen media 

Snapissa ja Facebookissa Hannan vuoro.  
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2. Arkistointi-Dropbox 

Katri M-K hoitaa, keskustellut Pekka Lammin kanssa toteutuksesta uuden 

sähköpostitilin kautta. 

 

3. Kukkaviikonloppu 6.-8.10. 

Tapahtuma tulee pian, Mari ja Alexia Leimu menossa hakemaan sälää Columbia 

Roadilta. 3/4 tarvittavista autoista löydetty. 

 

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

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

Tietskarijengille annetaan vahva suositus viimeistellä projektinsa.  

 

Kia saapui 15.31 ja poistui 15.33. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

14. Tapahtumat 

1. Haalarisitsit 28.9. 

Haalarisitsit oli. 

 

2. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 

- 

 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Jotain muita tapahtumia on ehkä tulossa joskus. 

 

15. Opintoasiat 

1. Opintosektorin kuulumisia 

Opintosektorilla Eila on ihana. Huomenna infon strategiapäivä kiltalaisten ja 

korkeakoulun ihmisten kesken, teemana Athene 2020 ja siitä eteenpäin. 

Opintosuunnitelmia aletaan tehdä kahdelle seuraavalle lukuvuodelle. 

 

2. Infon professuuri 

Viime viikon tapaaminen meni hyvin. Varainkeruustrategiaa viilattu siihen suuntaan, 

että haettaisiin muutamaa päälahjoittajaa. Rekryprosessiin ei välttämättä saada 

opiskelijaedustajaa mukaan. 

 

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

Sosiaalipoliitikko) 
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PizzaOravat järjestämässä tapahtumia alumnien ja pöhinäporukan kanssa. Atte 

Keinäsellä hyvä visio tapahtumaa varten. Abisektorilta tullut tiedote phukseille. 

Varjo-opinto-oppaan julkaisu viivästyy edelleen. 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

16. Muu toiminta 

1. Kiltalaisten aloitteet 

Ei aloitteita postilaatikon kautta. 

 

2. Kunniamerkit 

Kannustetaan kiltalaisia tekemään ehdotuksia hyvistä tyypeistä myös nuoremmilta 

vuosikursseilta. 

 

3. Kiltatuotteet  

Haalarimerkit ovat matkalla.  

 

4. Vuosijuhlaedustukset 

Ei uutta. Ilmotaan Infoähkyyn. 

 

5. Sakkojen päivitys 

Pöytäkirjat tarkistamatta viime kokouksesta Hannalta ja Robertilta, molemmille 1 m. 

Myöhästymisestä Robertille 2m. 

 

6. Seuraavan kokouksen pullavuoro 

Pullavuoro on seuraavaksi Antilla.  

 

7. Pöytäkirjojen tarkistukset 

Hanna ja Robert tarkistavat vielä edellisen pöytäkirjan. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

- 

 

18. Seuraava kokous 

Antti tekee doodlen muutamasta seuraavasta kokouksesta. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 15.54. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 
  
  
  
  
_____________________________  ____________________________ 
Katri Mäki-Kullas Georg Ostrovski  
  
  
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
  
  
  
  
____________________________  ____________________________ 
Antti Tolppanen Mari Hirvi  

 


