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Hallituksen kokous 23/2022

Aika: 21.9.2022, klo 16.15

Paikka: Tietotekniikan talo A106, Konemiehentie 2

Paikalla:
Hallitus
Ulrica “Ullis” Bladh (puheenjohtaja)

Iida Saaristomaa (sihteeri)

Inkeri Nora (poistui kohdassa 16.2)

Julia Sippala

Laura Puusola

Milja Parviainen

Rahim Ahsanullah

Rebekka Sihvola (poistui ja palasi kohdassa 14.2)

Ruusu Nurmi

Muut läsnäolijat
Panu Tamminen (poistui kohdassa 13.3)

Elias Pitkänen (poistui kohdassa 12.1, palasi kohdassa 14.2, poistui kohdassa 13.2 ja palasi kohdassa 14.1)

Markus Ihamuotila (saapui kohdassa 12.2 ja poistui kohdassa 13.3)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 16.15.

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 pöytäkirjantarkastajiksi Laura Puusola ja Julia Sippala.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

- Lisätään kohta 16.1 Hallituksen viestintä ja siirretään seuraavia kohtia

vastaavasti.

5. Ilmoitusasiat
Ullis ilmoitti, että kokouksessa on vierailemassa kaksi phuksia, Panu ja Elias. Ruusu ilmoitti

evääksi sekalaisen valikoiman keksejä sekä vissyä, ja Julialle gluteeniton tikkari.

6. Kuulumiskierros
Juho: Elää chilliä vuoristoelämää, syö hullua safkaa ja nauttii hyvästä seurasta Italiassa. Ensi
viikolla paluu totisiin rahishommiin.
Tuukka: Tjena tjena, sijoittaa aurinkoisen syyskuun Top 3 “vuodenaikoihin”. Kevensi
kouluhommia välttääkseen burnoutin. [Kokouksessa annettiin aplodit Tuukan päätökselle]



Julia: Päätä särkee, sillä assaroi O1 neljä tuntia putkeen. Droppasi eilen HCI:n kolmatta

kertaa, koska kaikkea ei kerkeä. [Kokouksessa annettiin aplodit Julian päätökselle]

Panu: Droppasi O1-kurssin välttääkseen burniksen. [Kokouksessa annettiin aplodit Panun päätökselle]

Vähän syksyflunssaa päällä, mutta tänään menossa dissonanssin laulukokeeseen.

Elias: Sama homma kuin Panulla, ei vielä kuitenkaan ole dropannut kursseja. Menossa

samoihin koelauluihin. Maailman uutiset vähän stressaa.

Rahim: Lievästi uupunut. Näkee uhkana, että tekee liikaa juttuja eikä mitään kunnolla.

Milja: Hyvin menee, palaa ajatuksiinsa myöhemmin oman päiväkirjansa sivuilla. Tänään

oranssi päivä, terkkuja Annikalle ja Valentinille.

Iida: Elämä on kovin myslistä tänään. Perustuu teoriaan, jossa jogurtti on rauha ja mysli

taas kaaos elämässä. On myös kuivaa (= pahaa) ja kosteaa (= hyvää) mysliä, eli kaaosta.

Rebekka: Virallisesti työtön. Tuntui hyvältä lähteä toimistolta ja jättää avaimet jälkeensä.

[Kokouksessa annettiin aplodit Rebekan päätökselle] Tarjosi kaupassa pikkupoikien ostokset, mikä

tuntui hyvältä.

Laura: Kuivan myslin päivä takana. Pikkuhiljaa iloa kohti. Elämä rullaa, välillä paremmin

kuin toiste.

Ruusu: Käsittämättömän kuivan myslin alkuviikko. Mysli on kuitenkin kostumaan päin,

kohta jo täysi jogurttikulho.

Inkeri: Tosi paljon kosteaa mysliä viime aikoina. Lähiaikoina parhaillaan yksi vapaailta,

mutta paljon kaikkea kivaa. Kiva syödä märkää mysliä. Ens viikon jälkeen loppuu työt ja

kandiaihe rajautuu pikkuhiljaa.

Ullis: Ei jatka mysli-kielikuvaa. Oli lounaalla neuvostolaisten kanssa, mikä oli virkistävää.

Loppuviikosta asuntonäyttöjä. Osti eilen uudet saappaat. [Ullis esitteli sääriään, yleisö villiintyi]

7. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Irpo Niemenmaa Kulttuuritoimikunnan virkistyspäivä tarjoilut 76,50 € Hyväksytty

Nestori Lautanala Laulusaunaan evästä 39,53 € Hyväksytty

Ostolaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Visual Events Oy Pöhinäparty valokalusto 20,00 € Hyväksytty

Tommi's Kitchen Oy Fuksisitsit catering 3 285,00€ Hylätty

Audiopoli Kinopoli leffailta KTMK 50,00€ Hyväksytty

Grano Oy Athene abimarkkinointi flyer-esitteet 148,69€ Hyväksytty



8. Talous- ja hallintoasiat
8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Deloddere Sean ulkojäseneksi. Hyväksyttiin Prost Emma ja

Fischer Tomi varsinaisiksi jäseniksi.

8.2. Dekaanilounas 16.9.
Ilmeni, että Shaking up Tech tapahtuu 12.-14.10. Sinne kaivataan killasta

edustajia, yleensä lähetetty abitiimi.

Aalto Road Show tapahtuu viikolla 44, bussillinen korkeakouluedustajia lähtee

ympäri Suomea esittelemään Itä-Suomen lukioihin Aaltoa.

Lounaalla oli myös puhetta kandipalautteesta. Yliopistotasolla ollaan huolissaan

sen vastausprosentista, SCI:llä on kuitenkin Aallon paras vastausprosentti,

84%. Kandipalaute vaikuttaa rahoitukseen ja opetuksen laatuun, joten

vastauksia olisi tärkeää saada.

Lounaalla oli vierailemassa Kenny, SCI:n teknologiapäällikkö puhumassa

kulkuluvista ja tila-asioista. Ullis kyseli SCI varastosta ja selvisi, että kyseinen

varasto on TiKin ja Athenen sekä CS-laitoksen, ei kaikkien SCI:n kiltojen. Laitos

maksaa kuluja, jos lähdetään siivoamaan. Ullis menee tapaamaan T-talon

talovastaava Esaa TiKin puheenjohtaja Joonan kanssa asian tiimoilta.

Kiltakierroksella tuli esiin, että Prodekolla oli testissä tapahtumakohtaiset

häirintäyhdyshenkilöt orientaatioviikolla, mikä oli koettu toimivaksi. Palataan

tähän aiheeseen toimarikuulumisten kohdassa.

8.3. Muut esille tulevat asiat
-

9. MKV-asiat
9.1. Toimarikuulumiset (International Advisor)

International Advisor ei vastannut kuulumisten kyselyyn. ISOvastaava vastasi,

että kiirettä pitää mutta hyvä fiilis syksystä ja phukseista. MKV-ISOilla on

kiireitä, mutta hyvä fiilis ja odottavat phukseihin paremmin tutustumista.

9.2. Muut esille tulevat asiat
-

10. Yrityssuhteet
10.1. Toimarikuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEK-kiltayhdyshenkilö)

Yrityssuhdetiimillä on ollut hyvä syksy tähän mennessä ja jatkuu vaan.

TEK-kiltayhdyshenkilön hommat rullailee, phukseille on pidetty

TEK-esittäytyminen ja ulkkareille on esittely suunnitteilla. Sen jälkeen jäljellä

enää TEKin edustaminen Infoähkyssä.



10.2. Muut esille tulevat asiat
Infoähkyyn ei ole luvattu ilmaisia edustuspaikkoja yrityksille.

11. Opintoasiat
11.1. Ajankohtaiset asiat

Ei mitään päivitettävää. Inkeri tulosti alkuviikosta uuden kandipalautelapun ja

kävi tänään laminoimassa sen. Laminointi oli erikoinen seikkailu, johon liittyi

paperisilppuri, toimimattomat pistorasiat ja huutistelu.

12. Viestintä
12.1. Sitsikäytännöistä muistuttaminen

Viime perjantain phuksisitseistä heräsi keskustelua sitsikäytäntöjen suhteen,

sillä osalla osallistujista sitsikäytöstavat jäivät hieman taka-alalle. Pohdittiin

myös sitä, mitä sitsien kuuluisi olla. Koettiin kuitenkin, että perussääntöjä:

pöydässä istumista ja kongin kalahduksesta hiljentymistä, tulisi noudattaa

sitseistä riippumatta.

Elias poistui 17.00.

Ratkaisuja etsiessä pohdittiin sitsitaukojen käyttöönottoa Athenellakin.

Mietittiin myös miten killalle viestittäisiin tästä. Koettiin, että koko jäsenistölle

viestiminen olisi liioittelua tilanteeseen nähden. Sen sijaan suoraan

sidosryhmille viestiminen voisi olla rakentavampaa. Ullis koostaa viestin, jonka

kipparit välittää eteenpäin. Kipparit, Ullis ja lukkarimestari Nestori yrittää pitää

pikaisen miitin, jossa pohditaan tulevia toimia.

12.2. Muut esille tulevat asiat
Sähköpostilistat on mintissä ja kaikki uudet opiskelijat listoilla.

Athenen visuaaliset ohjenuorat ovat nyt netissä athene.fi/materiaalit.

Athenen tilille on tehty myös paljon TikTokkeja, jotka ovat saaneet paljon

kehuja. Kiltalaiset ovat esittäneet toiveen, että osa Instagram-materiaalista

tulisi myös Telegramiin, sillä kaikilla ei ole Instagramia. Milja ottaa palautteen

huomioon.

Siirryttiin kokoustauolle 17.22.
Palattiin kokoustauolta 17.29.

Markus saapui 17.29.

13. Yhteisö
13.1. Toimarikuulumiset (HäRyt, Yhdenvertaisuusvastaavat, Laulukirjatmk)

HäRyjen kanssa on juteltu siitä, että olisi tapahtumakohtaisia häryjä, jotta aina

olisi häry tapahtumassa paikalla. Voisi madaltaa kynnystä ilmoittaa

häirintätapauksista. Ullis, Julia ja HäRyt pitävät miitin, jossa käyvät läpi



Prodekon kokemuksia kokeilusta sekä tapoja testata konseptia Athenella. Myös

muut voivat osallistua, jos ajankohta sattuu sopimaan ja aihe kiinnostaa.

Yhdenvertaisuusvastaavat laativat Tour de Toimarissa ‘22 vuosikurssin

yhteiset periaatteet ja saivat kivaa palautetta. Intoa olisi tehdä enemmänkin

juttuja, mutta jaksamista vähän vähemmän.

Laulukirjatoimikunnan projekti etenee, toimikunta on kuitenkin melko

kiireinen. Kaiken kaikkiaan projekti on hyvällä mallilla, tehdään mieluummin

huolella hyvä kuin kiirehdittäisiin nopeasti maaliin. Toimikunnalla on

lokakuussa mökkireissu, jossa aikovat edistää projektia. Suunnitelmissa

valjastaa TePsy-phukseja, jotta voitaisiin saada jokin TePsy-aiheinen säkeistö

tmv. laulukirjaan. TTER-hakukierros on auennut ja laulukirjan painoon haetaan

tukia.

13.2. Otaniemessä liikkuu varkaita - miten toimitaan?
Otaniemessä on ilmennyt lähiaikoina murtoja sekä varkauksia. Smökin

keittiöstä on kadonnut lavoja juomia, koteihin on murtauduttu keskellä paljasta
päivää ja kiltahuoneilta on kadonnut irtaimistoa. Rikosilmoitukset on tehty

koulun ja kiltojen puolesta. AYY lähetti asiasta viestiä kanavissaan.

Viestitään asiasta athenelaisille torvissa, Milja luonnostelee viestin.

Smökkisitseillä yritetään pitää etuovella joku vahtimassa tai vaihtoehtoisesti

ovi lukossa, ja kehotetaan jättämään ylimääräiset arvotavarat kotiin.

Rebekka poistui 17.46.

Teekkarikylässä lisätään vartiointia, jonka toivotaan auttavan tilanteeseen.

Rebekka palasi 17.47.
Elias palasi 17.49.

13.3. Muut esille tulevat asiat
-

Panu ja Markus poistuivat 17.50.

Siirryttiin kohtaan 16.
Palattiin kohdasta 16.2.

Elias poistui 17.59.

14. Tapahtumat
14.1. Haalaritapahtuma

Laura, Rahim, Make ja IE ovat tavanneet tapahtuman tiimoilta. Pohdinnassa

ollut eri konsepteja, mutta kaikki konseptien osiot eivät skaalaudu. Lisäksi



tapahtumaan on kaksi viikkoa, joten aikaa ei ole älyttömän paljoa venkslailuun.

Lopputulos oli, että tapahtuma järjestetään sitsimuodossa. Yritetään hyödyntää

toista konseptia myöhemmissä tapahtumissa.

Elias palasi 18.10.

14.2. Muut esille tulevat asiat
-

15. Phuksi- ja ISOasiat
15.1. Ajankohtaiset asiat

Unskin tiimoilta pidetään miitti sitä aiemmin järjestäneiden kanssa. Haalarisitsit

päivitetään kiltakalenteriin oikealla nimellään.

Siirryttiin kohtaan 16.3.

16. Muu toiminta
16.1. Hallituksen viestintä

Esitettiin toive, että hallituksen jäsenet käyttäisivät Slackia aktiivisemmin ja

vastaisivat Doodleihin oma-aloitteisesti, sillä peräänhuutelu on kuormittavaa.

16.2. Hallituksen virkistäytyminen
Sunnuntaina on brunssi Julian luona kello 11. Myös Doodle lokakuussa

syömään menemisestä on käynnissä.

Inkeri poistui 17.55.

Siirryttiin kohtaan 14.

16.3. Sakkojen päivitys
Rahimille viisi (5) sakkoa pöytäkirjan tarkastamisen myöhästymisestä viisi

päivää.

16.4. Pöytäkirjojen tarkastukset
Ajan tasalla.

17. Muut esille tulevat asiat
AH22-AKH22 kanssa on mahdollisesti tulossa hallitushengailu. Ideana olisi askarrella

joulukortteja. SCI board brunch tapahtuu joskus loppuvuonna.

18. Seuraava kokous
28.9. kello 16.15.  Eväsvuorossa Laura.

19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 18.17.



Pöytäkirjantarkastajat:

________________________________________                                      ________________________________________

Laura Puusola Julia Sippala

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________                                     ________________________________________

Ulrica Bladh Iida Saaristomaa


