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Aika: 30.10.2018, 8:15 

Paikka: Tietotekniikantalo, A142 

 

 

Paikalla:  

Pinja Hokkanen (puheenjohtaja) 

Alan Pirdil (sihteeri) 

Jessica Mason 

Ilona Rahnasto 

Venla Väärälä 

Markus Taskinen 

Katri Niemi (poistui kohdassa 13.1) 

Ville Vuorenmaa 

Miska Kulmala (saapui kohdassa 15.4) 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous kello 8:29. 
 
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 kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Venla Väärälä ja Ilona Rahnasto. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Siirrettiin esityslistan kohta 14 Tiedotusasiat kohdaksi 9. Poistettiin kohdan 9 Tiedotusasiat alakohdat 
1-5. Lisättiin kohta 9.1 Viestintäsektorin ajankohtaiset asiat.  
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Ilmoitusasiat 
Katri osti glitter-tarroja ja on tehnyt itselleen Athene-vihon. Jessica ilmoitti kokouseväiksi nakki- ja 
fetapiiloja. Postissa on tullut Proleko (joka parodioi Kukkaa) ja Ruutinen. 
 
6. Mitä kuuluu? -kierros 
Alan: Same oldia. 
Ville: Hyvää, vielä vähän kipeenä, mut ei anna sen häiritä. Kurkku siis kipeänä. 
Katri: Viikonloppu meni jätteeseen. Elämässä on tarkoitus ja se tuntuu hyvältä. 
Markus: Sai nukuttua viime yönä kuusi tuntia eli saman verran kuin viikonloppuna yhteensä. 
Venla: Sai Amerikasta tarpeeksi hetkeksi. Kiva olla takaisin lämpimässä Suomessa. 
Ilona: Stressi tulee takaisin, kun nettonykyarvot [tutan kurssin tehtävät] iskee. Huomenna reissuun; on 
innoissaan. 
Jessica: Ei kuulu mitään. 
Pinja: Kova stressi yritysillan takia.  Ei ole vielä pakannut ennen huomista reissuunlähtöä. 
 
7. Hyväksyttävät laskut 
 

Laskut: 
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Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

Helsingin Yliopisto 
(Unisport) 

Ethanan osallistuminen 
lentopallosarjaan 145,00€ Hyväksyttiin 

 

Kululaskut: 

 

Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

Antti Tolppanen Marathonin tarjoilut, exculahjat ja 
yleiset tarvikkeet 240,79€ Hyväksyttiin 

Miska Kulmala Unskin pitkän rasti 35,93€ Hyväksyttiin 

Mea Pousar Vaalijatkot 23.10, ruokaa ja muita 
tarvikkeita 58,06€ Hyväksyttiin 

Eemil Rantala Vaalijatkojen koristelutarvikkeet 22,73€ Hyväksyttiin 

Venla Väärälä Ulkkareiden ruoat Unskin pitkällä 133,65€ Hyväksyttiin 
 

“Jos ne tiedosti, niin ei oo tärkeetä” - Ville phuksien budjetin ylittymisestä 

  

8. Talous- ja hallintoasiat 
1. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Ei uusia jäsenhakemuksia. 
 

2. Toimareiden kiitosbrunssi 
Keskusteltiin kiitosbrunssin ajankohdasta. Päätettiin lykätä ajankohdan valitseminen siihen asti 
kunnes Joel saapuu kokoukseen. 
 
Päätettiin pitää kiitosbrunssi 20.11. Varataan alustavasti takkakabinetti ja perutaan se mikäli ei 
löydy parempaa tilaa. Päätettiin ruokabudjetiksi 150€ + tilat 30€ = yhteensä enintään 200€. 
 

3. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä, 
Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset) 
Vujutirehtöörien kanssa selvitellään Mailchimp-viestien lähettämistä ja vujumaksuja 
tarkkaillaan. Otmk on kysellyt budjettitilanteestaan. Otmk:n vuoden budjetti on lähestulkoon jo 
käytetty kokonaan. Kulttuurineuvokset pitivät killan dokatuimman tapahtuman 
[Kiasma-vierailun jatkot eskaloituivat]. Historiikkitoimikunta suuntaa ensi viikolla arkistolle. 
Historiikki-ihmiset sissimarkkinoivat rekrymainostusta 20v-tmk-hakujen yhteydessä, jotta 
saavat lisää ihmisiä tekemään historiikkia. Namusetä on viemässä pulloja. 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Ville lähetti laskuja. 

 
9. Tiedotusasiat 

1. Ajankohtaiset 
Katri keskustelee 20v-tmk:n kanssa somemainonnasta ja esimerkiksi logokilpailusta. 
Viikkotiedote lähti eilen. 20v-tmk:n kanssa suunnitellaan ensi vuoden markkinointimateriaaleja, 
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joiden tekoon otetaan mukaan Ella [tuleva viestintäpäällikkö]. 
 

2. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset 
Kukka on painossa. Pinja ja Ilona vetävät Marokossa kännit ja kirjoittavat Kukkaan. 
Sponsoriyritykset tarvitsevat lisää apua Kukka-mainoksien kanssa. Nitorin [Kukkaviikonloppu-Kukan 

sponsori] tyypit eivät pääse kukkaviikonloppuun. Nitor brändätään kuitenkin mukaan seuraavan 
Kukan kansiin. 
 

3. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat) 
Kaikki on elossa - vissiin. 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 
 

 
10. Phuksiasiat 

1. Phuksisektorin kuulumiset 
Sunnuntaina oli sitsit ja HalloweenJännäjännä. Sitsit menivät hyvin. Jännäjännässä osalla 
ryhmistä oli hauskaa ja osalla enemmän hauskaa. Koulun opintotädit vetivät sitseillä märkää ja 
juottivat phukseja. Markus on ollut kiireinen FTMK-tehtävien parissa phuksien juhlasitsien alla. 
  

2. Haalaritilaus 
Tilaus lähtee eteenpäin tällä viikolla. Markus ottaa yhteyden haalari-Tommiin ja selvittää miten 
päästään hommiin. 
 

3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena) 
Markus ei muistanut kysyä toimareiden kuulumisia. 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Maailman hienoimmat plassikortit kaikkien aikojen hallitussitseille. 

 
Siirryttiin kohtaan 12. Yrityssuhteet 
 
11. Ulkosuhteet  

1. Vuosijuhlaedustukset 
Viimeisimmän tarkistuksen mukaan vuosijuhlaedustusbudjetissa on hyvin rahaa. 
Edustusbudjetista on mennyt keskimäärin 80€ per vuosijuhla, joilla on edustettu. AYY:n 
vujumaksusumplimiset ovat sotkuisia - sinne osallistuneet sopivat kulut keskenään. Wähäjoulun 
Serena-jatkojen ilmoittautuminen on auki. 
 

2. Tapahtuma Man@gerin kanssa 
Mainostetaan kyseisiä etkoja Polin appro -lippunäkökulma edellä. Tapahtumaan ei ole vielä 
saatu sponsoria. 
 

3. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat, 
BMI-vastaavat) 
Vuoden viimeinen Pizzaa ja Pähkinää -tapahtuma lykkääntyy.  
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 
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Siirryttiin kohtaan 16. Muu toiminta 
 

12. Yrityssuhteet 
1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat 

Laskuja on lähetelty ahkeraan tahtiin. HiQ:n sopimus saatiin takaisin. Deloitten kanssa 
viilaillaan vielä viimeisiä yksityiskohtia. Yleisesti sektorilla on meneillää paljon pientä asiaa ja 
sähköposti laulaa. 
 

2. Yritysilta 
FiksuRuoka tuo paneeliin neljäntenä yrityksena hieman StartUp-henkisyyttä. Illan aikana 
pyrityään purkamaan palvelumuotoiluun liittyviä myyttejä ja vastata osallistujia kiinnostaviin 
kysymyksiin. 
 

3. Muut tulevat yritystapahtumat 
Tulossa. 
 

4. Rekrylistauudistus 
Ei ole edennyt. 
 

5. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta, 
TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta) 
Kuulumiset on unohtunut kysyä. 
 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 
 

13. Opintoasiat 
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat 

SCIpalkintojen saajia voi ehdottaa - Ilona viestii tästä Facebook-ryhmään. 
 

2. Academic Advising 
Academic Advisingin kickoff on huomenna. Markus raportoi paikalta. 
 
Katri poistui ajassa 8:57. 
 

3. Proffakahvit - 14.11. 
Proffien kutsuminen on vielä tekemättä. Tapahtuma löytyy killan kalenterista ja sille tehdään 
lähempänä Facebook-tapahtuma kiltalaisille. 
 

4. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat,  Hyvinvointigurut) 
Abipäivään saatiin lisää rahaa, ja sinne on ilmoittautunut lähemmäs 50 abia. Hyvinvointigurut 
järjestivät eilen periodin purun, joka oli onnistunut tapahtuma. Eri vuosikursseilta saatiin hyvin 
osallistujia, jotka saivat toisiltaan vertaistukea,  reflektoivat omaa vointia, ja sitä miten ja mitä 
voisi parantaa jatkossa. 
 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 

 
14. KV-asiat 

1. KV-sektorin kuulumiset 
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Ville ja Venla tarkistavat haalarien uusintatilauksen tarpeen. Nelikiltaristeilyn tekstit pitää 
kääntää englanniksi ja aloittaa mainostus. Moni kv-opiskelija on ollu EIT-Kickoffissa Pariisissa. 
KVtmk suunnittelee Horror-dinneriä. 
 
 

2. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible) 
ESTIEM-Katri: Uudet ESTIEM-liput ovat kiltiksellä ja haalarimerkit tulossa. Katri käytti paljon 
aikaa infon kurssitarjonnan englanniksi kääntämiseen. Times-kilpailun paikalliset karsinnat 
alkaa tällä viikolla. Katri on iloinen, että vaaleissa löytyi seuraaja. 
 
WappuGwappuGwappuG-Horhe: Oli risteilemässä Tukholmassa ilmailuopistoporukalla. Ensi 
viikon mökkireissusta on tulossa kostea. Navigaatioteoriakoe on pian. Tiesittekö, että Google 
Mapsin karttaprojektio on mercatorin lieriöprojektio. 
 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 

 
 
15. Tapahtumat 

1. Athene x Prodeko - sitsit 2.11. 
Sitseille on ilmoittautunut paljon phukseja ja tupsuja. Ritan [Prodekon sisä- ja kulttuuriministeri] kanssa 
pidetään ruokien suunnittelumiitti. 
 

2. Kaikkien aikojen hallitussitsit - 27.10. 
Oli mukavaa ja hauskaa. 
 

3. Killan pelisäännöt 
Ei etene. 
 

4. Uuden vuoden bileet 
20v-tmk on jutellut keskenään uuden vuoden bileistä. Jessica tekee Save the date -tapahtuman 
Facebookkiin. Ilona soittaa Trap Factorylle ja varmistaa vielä tilan saatavuuden. 
 
Miska saapui ajassa 9:08.  
 

5. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 
Lukkarit vastasivat kuulumiskysymyksiin Telegram-stickereillä. 
Samuel pyysi sanomaan: “Kirahvi.” 
 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Miska ei herännyt herätykseen, joka ei soinut. 

 
Palattiin kohtaan 11 Ulkosuhteet. 
 
16. Muu toiminta 

1. Sakkojen päivitys 
Määrättiin Joelille 3 skumppaa kokoukseen saapumattomuudesta. Suvin kuulumiset ei ollut 
tiedossa (lähetetty Joelille), joten ei voitu määrätä hänelle sakkoja. Määrättiin Miskalle 
kohtuullistettuna myöhästymisestä skumppa ja 3 mietoa. Katri, Venla ja Alan ottivat 
perfomanssisakon doodlemyöhästymisestä. Määrättiin Pinjalle 3 mietoa sakkoa kokouksen 
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alusta myöhästymisestä. 
 

2. Hallitushengailu 
Kävellään yhdessä Infoähkyn jälkeen. 
 

3. Seuraavan kokouksen pullavuoro 
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Markuksella. 
 

4. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Pyörii. 

 
17. Muut esille tulevat asiat 
 
18. Seuraava kokous 
Määräytyy kokousdoodlesta joko ensi maanantaille tai tiistaille. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous kello 9:38. 
 

 
Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
────────────────── ────────────────── 
 
Venla Väärälä Ilona Rahnasto 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
 
 
────────────────── ────────────────── 
Pinja Hokkanen Alan Pirdil 
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