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Hallituksen kokous 35/2019
Aika: 12.11.2019 klo 10.15
Paikka: A142, T-talo, Konemiehentie 2, Espoo

Paikalla:
Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja)
Nestori Lautanala (Sihteeri)
Sini Hölsä (Saapui kohdassa 8.3)
Samuel Moawad
Ella Palo (Poistui kohdassa 10.4, Palasi kohdassa 12.2)
Emma Kankkunen (Saapui kohdassa 8.3)
Antti Kari-Koskinen
Markus Ihamuotila
Tiina Pajukari (Poistui kohdassa 12.1, Palasi kohdassa 12.3)

PÖYTÄKIRJA

1.

Kokouksen avaus
Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.19.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markus ja Antti.

4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin seuraavat kohdat:
9.2 Late Brunch
8.3 Killan sähköpostilistat
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5.

Ilmoitusasiat

Antti: “Aika ressaavaa, mut odotan vujuja.”
Tiina: “Viikonloppu meni kivasti. TPJ oli hauska.”
Nese: “Annokaato oli kiva.”
Ella: “Sain vahvistuksen Singaporesta. Fiilis on paranemaan päin.”
Ville: “Kahtiajakoista: Hirveesti hommaa mut kaikki hallussa.”
Samppa: “Ihan hirveesti pakollista dokaamista. Oli hauskaa ja kävin parturissa. Parturi löysi ekat harmaat
hiukset.”
Make: “Aloin pitämään kipparinvartteja. Ja ne on ollut hauskoja. Mun ei tarvi dokaa ennen ähkyä.”
6.

Talous- ja hallintoasiat
6.1.

Hyväksyttävät laskut

Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Comdecor oü

Vuosijuhlien kokkareiden valokuvausseinä 270,24€

Hyväksytty

Ayy

Estiem tour of the nordics: Ossin sauna

130,00€

Hyväksytty

Fyysikkokilta ry

Orientaatioviikon phuksiscivaa ruuat

78,29€

Hyväksytty

Ayy

Smökin keittiö vujujen valmisteluja varten
ja smökki sillistä varten
650,00€

Hyväksytty

Ayy

Rooftop sauna Late Brunch with Nude ja
Ossin sauna ESTIEM BusinessBooster

380,00€

Hyväksytty

Saaja

Perustelu

Summa

Piia Kuosmanen

Alumnilounas (Oula Antere, Piia
Kuosmanen, Aarne Talvela, Karita Selonen, 40,00€
laskutetaan koululta)

Hyväksytty

Märt Vesinurm

BMI aamupalavaihto (Märt Vesinurm,
Rahim Ahsanullah ja Irpo Niemenmaa)

37,10€

Hyväksytään.

Alexia Leimu

Historiikkitoimikunnan hikipajan eväät

39,70€

Hyväksytty

Ilona Rahnasto

Historiikki lähti painoon -skumppa

10,79€

Hyväksytty

Päätös
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31.10.(–1.11.)2019
Antti Nupponen

Historiikkitoimikunnan hikipajatarjoiluja

123,90€

Hyväksytty

Antti Kari-Koskinen

Yritysillan 14.11.2019 tilan ja
ruokatarjoilujen ennakkomaksu

2 000,00€

Hyväksytty

Antti Nupponen

Unskin holittomat juomat + sokea sokeri

21,79€

Hyväksytty

Katri Niemi

Tfest-kaadon ruuat ja juomat sekä
booliaineksia

217,35€

Hyväksytty

Joel Lappalainen

TASSUfest-kaato

119,58€

Hyväksytty

Nestori Lautanala

Anno2k kaato

308,80€

Hyväksytty

Jusa Annevirta

Alumnilounas 8.11. (Aleksi Tiira, Elina
Kajosaari, Jusa Annevirta, Teemu
Juutilainen, laskutetaan koululta)

38,00€

Hyväksytään.

Ennakko:
Aili Hukka 524.88€ Vuosijuhlien kokkareiden skumpat
Ulrica Bladh 405€ Vuosijuhlien kokkaripalat
Mennään kohtaan 6.2
Palataan kohdasta 13.3
Håkan Eriksson Transport
oy
Marathonin bussi

2 300,00€

OUBS ry

Marathon kaiutin

200,00€

Otavamedia Oy

Suomen kuvalehti

294,00€

Hyväksytty

Luuppi

Marthon: kolmiobileliput

150,00€

Hyväksytty

Hyväksytty
Hyväksytty

Palataan kohtaan 14
6.2.

Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksytään Peter ‘Taro’ Jiang ulkojäseneksi.
6.3.

Infoähky
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Vujut tapahtuvat. Budjetti on tällä hetkellä kuosissa, mutta joitakin asioita on vielä suunnittelematta ja siten
niiden rahanmenosta ei ole vielä tarkemmin tietoa. Toimikunnalla on aika kiirus, joten yritetään hallituksen
kanssa tukee niitä mahdollisimman hyvin. Maksaneita on ihan kivasti, mutta pari tuplailmoa huomattiin
vasta nyt ja peruuttajia on myös tullut muutama lisää. Nitorilta on myös ilmonnut kolme yritysedustajaa.
Ella: jatkoliput tulee myyntiin tänään(?) ja niitä vois hypettää athenen kanavilla (tirreillä on facebook
hallussa, mutta muualla), nii saatais sinne lippuja myytyä. Myöskin erinäisiin kaveri- ja yms- porukoihin vois
kaikki hallituslaiset hypettää niitä.
6.4.

Toimihenkilöiden kuulumiset (OTMK, NaMuu, vuosijuhlatirehtöörit ja -toimikunta,
historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, 20v-projektitirehtöörit ja
häirintäyhdyshenkilöt)

Vujutoimikunnalla on kova kiire ja oma jaksaminen on vähän koetuksella. OTMK suunnittelee joulusiivousta
ja kasvien hankkimista.
Häirintäyhdyshenkilöillä mennyt paljon aikaa uusien rekryyn, mutta muutoin menee ihan hyvin.
6.5.

Kiltanauhat

Ella kävi Eurokankaassa ja toi näytteitä kokoukseen. Kankaat eivät olleet tarpeeksi vahvoja. Ella ehdottaa,
että jätetään tämä ensi hallitukselle, joka voi tilata nauhat valmiina. Eurokankaan täti sanoi, että olisi erittäin
suuri työ ommella nauhat itse. Pitäisi teettää ompelijalla, joka olisi kallista ja ei varmaan ehtisi Ähkyyn
muutenkaan.
Palataan asiaan joulukuussa.
6.6.

Muut asiat

ESTIEM-tapahtumissa on ollut vähän epäselvyyksiä budjettien kanssa ja Sini kehotti lähtökohtaisesti
keskittymään tapahtumien järjestämiseen eikä stressaamaan liikaa raha-asioista. Ensi vuodelle voisi miettiä
tarkemmin ESTIEMin taloudellista toimintaa yhdessä prodekon kanssa.
Häirintäyhdyshenkilöiden rekryä viedään eteenpäin hieman myöhemmin.
TASSUfestin kaato oli, ja TTER on maksanut osansa tapahtuman kuluista.

7.

Tapahtumat
7.1.

Toimihenkilöiden kuulumiset (PikkuIE, lukkarit ja lukkarimestari)

Lukkaritoiminta on ollut rankkaa lukkareille. Toimihenkilöille kuuluu pääasiassa hyvää.
7.2.
–

Muut asiat
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8.

Viestintä
8.1.

Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset (päätoimittaja, taittaja ja toimittaja)

Päätoimittaja voi hyvin. Häntä stressaa uuden päätoimittajan valinta. Juhlavuoden kunniaksi on tulossa
vielä yksi erikoiskukka.
8.2.

Toimihenkilöiden kuulumiset (CTO, tietskarijengi, somettaja, valokuvaajat,
kulttuurineuvokset)

Kulttuurineuvokset järjestävät Olkkariklubia ja pohtivat yhteislähtöä joulukonserttiin. Hyvin menee!
Somettajan kanssa pidetty miitti, loppuvuosi suunniteltu. Hyvä fiilis kuluneesta vuodesta.
CTO:n kanssa keskusteltu sähköpostilistoista ja tietskarijengi selvitteli infoscreenin ongelmia. Vaikuttaa
sujuvan hyvin.
8.3.

Killan sähköpostilistat

Ella on tehnyt selvityksiä ja pohtinut ratkaisuja listojen ongelmiin, ja piti hienon havainnollistavan esityksen
aiheesta. Mahdollisuus aloittaa uusi projekti tietskarijengin kanssa ensi vuonna, jossa päämääränä olisi
liittymisen automaatio ja listojen integrointi. Ellalla esitys aiheesta jos on aikaa ja ihmisiä kiinnostaa :)
Tavoitteena olisi jäseneksiliittymisrajapinnan kehittäminen.
Sini saapui klo 11.08.
Emma saapui klo 11.12.
8.4.

Muut asiat

-

9.

Ulkosuhteet
9.1.

Toimihenkilöiden kuulumiset (alumnisuhdevastaavat, Tassufest-tirehtöörit ja
-toimikunta, seminaaritirehtöörit ja -toimikunta)
TASSUfest-tirreillä ja -toimikunnalla kuulema superhyvä, mutta hieman haikea fiilis nyt kun
kaatokin on ohi.
Alumnisuhdevastaava kertoi, että hyvin meneee ja proggiksia saadaan tehtyä.

9.2.

Athene & NuDe: Late Brunch
Tiinan kuulumiset: “Maanantaina keskipäivän aikaan vähän vähän osallistujia
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ilmottautunut, pitänee buustailla vielä. Ruoat pitäisi suunnitella. Tapahtuman ajankohta on
haastava Junctionin ja Ensilumien päälekkäisyyden vuoksi. Jännää kun taitaa olla mun vika
ulkoneuvos-tapahtuma!”
9.3.

Muut asiat

Kohta aletaan suunnittelemaan joulukortteja.

10.

Yrityssuhteet
10.1.

Yritysilta 14.11.

Hommat etenee mutta haasteita on edelleen. Firmoista Accenture, Futurice ja KPMG ovat tulossa ja heiltä
on myös löytynyt edustajat paneelikeskusteluun. Woltilta tuli eilen vastaus, että heiltä valitettavasti kukaan
ei pääse mukaan osallistumaan. Joten näillä näkymin mennään kolmella firmalla - en usko että se on niin
suuri miinus.
Opiskelijoiden osallistumisen osalta on kuitenkin suuria haasteita, sillä tällä hetkellä ilmoittautuneita on
aivan liian vähän. Tällä hetkellä ilmonneita on vain 10/30 paikasta, ja viime päivinä ilmottautuneiden määrä
on vain pudonnut markkinoinnista huolimatta.
Apu olisi siis tarpeen ihmisten houkuttelemisessa tapahtumaan, vaikkapa sitten ilmaisen illallisen ja
virvokkeiden avulla. Erityisesti phukseja ja tupsuja voisi yrittää innostaa lähtemään mukaan Yritysiltaan,
sillä vuosikurssirajaa tapahtumassa ei ole.
Hallitus tekee parhaansa promotakseen tapahtumaa. Copypastetun TG-viestin syöttäminen
mahdollisimman useaan kanavaan valittu menetelmäksi.
10.2.

Rekrymessut 28.11.

Fokus on mennyt viime aikoina käytännössä täysin Yritysillasta stressaamiseen, mutta Rekrymessutkin
lähestyvät kovaa vauhtia. Suurimpina hommina on vielä miettiä järjestetäänkö Olkkarilla jälleen lyhyitä
yritysesittelyjä tai muuta ohjelmaa, suunnitella ständialueen järjestys ja hommata tarjoilut yms. säätöä.
Pitää miitata rekrymestari Katrin kanssa asian tiimoilta mahdollisimman pian.
10.3.

Toimihenkilöiden kuulumiset (rekrymestari, excumestari, marathoonarit, YStävä,
TEK-kiltayhdyshenkilö)

10.4.

Muut asiat

-

Tammikuun viikoille on alettu suunnitella excuja.
Ella Palo poistui klo 11.25
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11.

Opintoasiat
11.1.

Proffakahvit

Proffakahvit on tänään (tiistaina) klo 12.30–
11.2.

Halloped-kähmyt

Kähmyt on maanantaina 18.11. klo 10 T-talolla (A237).
11.3.

Johanna Ylipullin tapaaminen

Kata sopi, että lähettää Johanna Ylipullille loppuvuoden hallituksen kokousten ajat. Mikäli
Johannalle sopii joku niistä, hän tulee piipahtamaan :)
11.4.

Toimihenkilöiden kuulumiset (abinaattorit, abinat, hyvinvointigurut)

Hyvinvointiguruilla menee hyvin. Viime viikon periodin purku meni kivasti, viimeisen purun
järkkäilyjä odotellessa ottavat iisisti. Seuraaja-jatkaja -lounasjärjestelyä pidetään hyvänä ideana :)

12.

Phuksi- ja ISO-asiat
12.1.

Phuksiasiat
Kipparin Vartit lähteneet kivasti käyntiin. Syksyn phuksitapahtumat melko lailla pulkassa,
mikä tekee Phuksikapteenille ihan hyvää. Loppuvuosi käytetään kevään suunnitteluun,
etenkin Hyvinvointivalmennus työllistänee alkuvuodesta paljon. Phukseilla menee kaikin
puolin aika hyvin, mikä on ihanaa.

Tiina poistui 11.28.
12.2.

ISO-asiat
ISOsektori on ollut melko kiiretön viimeaikoina, asiaan koitetaan saada muutosta.
PhabuISOt ovat alkaneet järjestämään PhabuISOiltamaa, mistä tulee siistiä. ISOjen
virkistäytymistä aletaan suunnittelemaan, otetaan myös KV-ISOt mukaan.
Ella palasi klo 11.33

12.3.

Toimihenkilöiden kuulumiset (Hercules & Xena, ISOvastaava, WappuTaskimon,
WappuMcKone)
ISOvastaava on joutunut toteamaan, että kurssit, puoli viikkoa töitä ja vapaaehtoishommat
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osoittautuivat yllättäen vähä turhan kiireiseksi komboksi. Joulua kohti pitäisi vähän
rauhoittua, ja ihan hyvillä fiiliksillä. Seuraajan löytyminen myös mukavaa!

💕

Herculeksella ja Xenalla hyvät fiilikset! Teekkarisarjat alkaneet kovalla hypellä ja porukkaa
on ollu tosi hyvin messissä
Yksi lajikokeilu on vielä suunnitelmissa koska rahaa on.
Kiltalaisten aktiivisuuteen lajikokeiluiden järkkäilyssä ollaan oltu supertyytyväisiä!
Perehdytysaamupalalla/lounaalla/kahvilla seuraajien kanssa ei olla käyty, mutta sekin
tapahtunee tässä lähiviikkoina.
Tiina palasi klo 11.33
12.4.

Muut asiat

-

13.

KV-asiat
13.1.

Ulkkarien pikkujoulut 27.11.
Suunniteltiin KV-ISOjen ja Oliverin kanssa, että järjestetään pikkujouluhenkinen hengailu
ulkkareille. Vuokrataan mahdollisesti Gorsu ja ostetaan piparitaikinaa ja glögiä. KV-ISOt
ovat olleet ihanan aloitteellisia ja innoissaan tapahtuman järjestämisestä!

13.2.

Toimihenkilöiden kuulumiset (ESTIEM responsible, Wappuwempula)

An vaikutti iloiselta ja reissussa on kivaa. Loppuviikosta tulevat Estiem-porukan kanssa Helsinkiin.
13.3.

Muut asiat
Tapaaminen EIT-koordinaattorin kanssa peruuntui viime viikolta, yritetään piakkoin
uudestaan.
Mennään kohtaan 6.1
Palataan kohtaan 14

14.

Muut asiat
14.1.

Pöytäkirjojen tarkistukset

14.2.

Sakkojen päivitys

-

-
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14.3.

Muut esille tulevat asiat

Varataan 13.12 hallituksen pikkujouluja varten.
Uskomaton on tapahtunut: sekä S. Moawad että M. Ihamuotila olivat ajoissa kokouksessa.

15.

Seuraava kokous 21.11.2019. Eväsvuorossa Nese.

16.

Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous klo 11.38.

Pöytäkirjantarkastajat

___________________________________________________

___________________________________________________

Markus Ihamuotila

Antti Kari-Koskinen

Puheenjohtaja ja sihteeri

___________________________________________________

___________________________________________________

Ville Vuorenmaa

Nestori Lautanala

