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Hallituksen kokous 25/2022

Aika: 6.10.2022, klo 16.15

Paikka: Tietotekniikan talo A106, Konemiehentie 2

Paikalla:
Hallitus
Ulrica “Ullis” Bladh (puheenjohtaja)

Iida Saaristomaa (sihteeri)

Inkeri Nora

Juho Alin

Julia Sippala

Milja Parviainen

Rebekka Sihvola (poistui kohdassa 11.1)

Tuukka Pallonen

Muut läsnäolijat
Panu Tamminen (poistui kohdassa 12.3)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 16.17.

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 Tuukka Pallonen ja Inkeri Nora.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat
Tuukka ilmoitti, että kokouseväänä on linssisipsejä, banaaneja ja Panda-lakuja.

6. Kuulumiskierros
Ruusu: Marathon-jonotuksesta tarttui sekä pieni kuppa että Marathon-paikka, että vissiin you
win some (marathonpaikka) and you lose some (ääni, terveys).
Laura: Toivoisi olevansa kokouksessa eikä luennolla, mutta onneksi tämäkin kurssi on pian ohi.
Tuukka: Kuuluu hyvää, kiva olla kokouksessa parin viikon tauon jälkeen.

Panu: Ihan sika jees, kaikki on kivaa. Sai haalarit eilen ja on aloittanut paritanssin.

Rebekka: Hidas viikko, nukkunut liian vähän mutta sitsit meni hyvin. Oma jaksaminen

vähän pohdinnan alla, pitäisi varmaan levätä.

Iida: Kuuluu tosi hyvää, menee kokouksen jälkeen tapaamaan siskonsa vauvaa.

Milja: Haluaisi päästä tapaamaan vauvaa. [Inkeri ehdotti että Milja tekisi vauvan, Milja ei innostunut].

Suosittelee kaikkia ottamaan omaa aikaa, tekee hyvää.



Inkeri: Työttömyys maistuu ja kandi etenee pikkuhiljaa. Lauantaina keikka, josta on todella

innoissaan.

Julia: Aiemmin ajatteli, että olisi kokoukseen kerrankin hyvät kuulumiset, mutta ilo katosi

kun yritti kulukorvata AYY:lta asioita, mikä on tehty uskomattoman vaikeaksi.

Juho: Hiton hyvät sitsit ja harvinaisen hyvä darrapäivä, oli oikein optimoitu humala eilen.

Hommat on levällään, mutta kyllä se siitä.

Ullis: Allekirjoitti vuokrasopparin aamulla, muuttaa Tuukan naapuriin. Älyttömän

innoissaan töölöläiselämän aloittamisesta.

7. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Julia Sippala Aalto Economics vujujen edustus + vujulahja 74,98€ Hyväksytty

Julia Sippala Hallituksen brunssi 85,27€ Hyväksytty

Julia Sippala

PhabuISOjen pullakahvien gluteenittomat

pullat 5,99€
Hyväksytty

Julia Sippala Kukkaviikonlopun ruokia 20,45€ Hyväksytty

Inkeri Nora Ristikoita olkkarille 8,85€ Hyväksytty

Elina Ståhlberg

Kääpäkahvit (kansallinen korvapuustipäivä)

4.10. 23,94€
Hyväksytty

Valentin Jutila

OTMK sähkökaapin yläulokkeen

maalaustarvikkeet 18,76€
Hyväksytty

Iida Saaristomaa Haalarihärpäkepalkinnot 25,00€ Hyväksytty

Ruusu Nurmi Hallitussitsien tilavuokra 150,00€ Hylätty

Ostolaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

AYY Varastojen tilavuokrat 164,22€ Hyväksytty

OJS-Staff OY Fuksisitsi astiastovuokra 517,08€ Hyväksytty

S-Business Oy Namubuffan täyttöä 753,40€ Hyväksytty

Jaakko Ingraeus Pöhinäparty musiikkiesitys 300,00€ Hyväksytty



8. Talous- ja hallintoasiat
8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Patricia Sarkkinen, Laura Ukkonen, Leo Koponen, Henrietta
Hietala ja Jouni Husso varsinaisiksi jäseniksi ja Cristian Abrante ehdollisesti

ulkojäseneksi.

8.2. Kiltavaalit
Käytiin läpi tilannekatsaus virkakuvauksista: Osa hallituksesta on saanut jo

virkakuvaukset päivitettyä, mutta Juho, Tuukka ja Rebekka eivät ole kyselleet.

Rebekka oletti, että Ruusu on tehnyt kyselyt hänen puolestaan. Rahimista ei

tiedetä.

8.3. PTK Arwoisan ehdotus
Käsitellään ehdotuksia kunnolla ensi viikolla.

8.4. Killan kunniaosoitusten ehdottaminen
Pistetään killalle ensi viikolla viestiä kunnianosoitusten, eli epiteettien,

kultaisten ansiomerkkien ja vuoden tomarien, saajien ehdottamisesta.

Pohditaan vielä, pyydetäänkö ehdotukset sähköpostiin vai Google Formsiin.

Ehdotuksia on aikaa lähettää viikon 42 loppuun asti.

8.5. PRH:n korjausehdotus sääntömuutokseen
Saatiin PRH:lta vastaus sääntömuutoksista. Heille oli lähetetty vahingossa

väärä versio, joten lähetetään uusi versio jossa pitäisi olla kaikki kunnossa.

8.6. Touhutonnihakemukset
Käsiteltiin kaksi uutta touhutonnihakemusta. Myönnettiin 100€ tukea Master

Chef International -tapahtumaan, joka järjestetään 13.10. Paint and Wine

-tapahtumasta tarvitaan lisätietoa ennen kuin se voidaan hyväksyä, joten Julia

on yhteydessä hakemuksen lähettäjiin.

8.7. Hallituksen postilaatikon palaute
Hallituksen postilaatikkoon oli tullut palautetta, jossa esitettiin kevyitä

filosofisia kysymyksiä. Käytiin palaute läpi ja siirryttiin eteenpäin.

8.8. Muut esille tulevat asiat
-

9. Opintoasiat
9.1. SCI:n kandineuvosto 4/2022

Kokous oli. Käytiin läpi muun muassa kurssipalautteita ja katsottiin opintojen

edistymistilastoja. Infolla on vähän hitaampi tahti kuin muilla SCI aloilla. Inkeri

laittaa tarkemmat muistiinpanot Slackiin.

9.2. CS teachers’ coffee
Inkeri ja Ullis kävivät tapaamassa CS opettajia. Keskustelu painottui vahvasti



Tietotekniikan pääaineopintoihin, eikä täten tuntunut kovin hyödylliseltä

infolaisille.

9.3. Muut esille tulevat asiat
-

10. Viestintä
10.1. Ajankohtaiset asiat

Milja kävi läpi käytäntöjä siihen, mitä nostetaan Torveen ja mitä ei.

Pohdittiin somemainontaa vaalien suhteen, Milja ryhtyy tehtailemaan jotain

pienehköllä vaivalla toteutettavia postailuja. Hyödynnetään viime vuoden

postauksia, jos pystytään.

11. Yhteisö
11.1. Vuosijuhlaedustukset

Saatiin kutsu Kansantaloustieteen Opiskelijat ry:n vujuille, jotka ovat samana

päivänä kuin Teekkariperinnejuhla. Kysytään edustajia toimareista.

Diskonttaus on ensi viikolla, joten keskusteltiin hallituksen pukukoodista.

Päädyttiin mustaan ja tummansiniseen pukeutumiseen. Myös lahja on työn alla,

Ullis tarjoutui hakemaan lahjan Keravalta.

Rebekka poistui 17.03.

11.2. Toimaribrunssi 13.10.
Toimaribrunssi järjestetään ensi viikon torstaina klo 9-11.30. Julia käy kaupassa

hankkimassa ruuat ja toivoi paria apukättä. Inkeri ja Milja lupautuivat

apukäsiksi.

11.3. Toimariglögit 13.12.
Tapahtuu joulukuussa, ajankohta lyöty kalenteriin.

11.4. Muut esille tulevat asiat
-

12. Tapahtumat
12.1. MasterChef International 13.10.

Touhutonni-tapahtuma tapahtuu, ilmo on auki.

12.2. Tapahtumakohtaiset häirintäyhdyshenkilöt
Konsepti esiteltiin toimareille alkuviikosta ja se oli käytössä ensimmäistä kertaa

keskiviikon haalarisitseillä. Keskusteltiin Marathonin tapahtumakohtaisesta

härystä ja siitä, miten mahdollisiin häirintätapauksiin reagoidaan Marathonilla.

Jessica on ilmoittautunut mahdolliseksi tukihenkilöksi, ja keskustelua käydään

marathoonareiden kanssa tällä hetkellä.



12.3. Muut esille tulevat asiat
Panu toivoi, että voisi myydä phuksien haalarimerkkiä killan tapahtumissa.

Hallitus ei nähnyt tälle estettä.

Panu poistui 17.08.

13. Phuksi- ja ISOasiat
13.1. Ajankohtaiset asiat

Lauran arvion mukaan haalarisitsit sujuivat mallikkaasti, kaikki näyttivät

viihtyvän, mikä ilahdutti phuksikapteenia erityisen paljon.

Phukseille on tulossa seuraavia tapahtumia:

- Otaniemi Escape 7.10.

- Athene x Inkubio Game show sauna 13.10.

- Haalarimerkkiompeluilta 17.10. Olkkarilla, jolloin Olkkari on pyhitetty

merkkien ompelulle.

- Unski 26.10. Suunnittelu on aloitettu, kyseessä on hyvin suoraviivainen

tapahtuma, joten hoitunee hyvin.

Haalarisitseistä jääneet haalarit tuodaan Olkkarille ja phukseille ohjeistetaan,

että niitä voi pyytää hallituslaisilta. Juho tarkastaa haalarimaksuja ja ryhtyy

karhuamaan puuttuvia maksuja. On tullut pyyntöjä uudesta haalaritilauksesta,

tätä pohditaan.

14. MKV-asiat
14.1. Ajankohtaiset asiat

International Advisor Niels on pohtinut ajankohtaa MKV-phuksien

haalarimerkkiompeluillalle.

15. Yrityssuhteet
15.1. Rekrymessut

Tulossa, todennäköisesti marraskuun loppupuolella. Ajankohta yritetään lyödä

lukkoon mahdollisimman pian. Aulan varaamisesta pitää laittaa viestiä T-talon

talovastaavalle, Ullis ja Tuukka juttelevat asiasta.

15.2. Startup Crawl
Tulossa. Ei ole vielä suunniteltu, tapahtuu todennäköisesti joulukuun alussa.

Julia lähtee järjestelyihin mukaan jeesaamaan Tuukkaa ja ysvitiimiä.

15.3. Muut esille tulevat asiat
Phukseille jaettiin maanantaina phuksikassit.

16. Muu toiminta
16.1. SCI board brunch 24.11.

Eli SCIBB. Olkkarilla avoimet ovet klo 9-11.30, suljettu muilta kiltalaisilta. Julia

järjestysvastuussa ja muu hallitus jeesaa. Laitetaan kutsut puhisten kautta.



16.2. Hallituksen virkistäytyminen
Mennään maanantaina porukalla syömään Ablociin. Käytetään loput

virkistäytymisbudjetista Diskonttauksen jälkeiseen privasillikseen. Silliksellä

myös mahdollisuus maksaa sakkoja skumppapullojen tai leipomisien muodossa,

sillä sakkoja on kertynyt jo melkein 200€ arvosta.

16.3. Sakkojen päivitys
Annettiin Rahimille kaksi (2) sakkoa kuulumisten puuttumisesta.

16.4. Pöytäkirjojen tarkastukset
Etenee.

17. Muut esille tulevat asiat
Iida kommentoi, että oli hyvä kokous.

18. Seuraava kokous
12.10. kello 16.15.  Eväsvuorossa Iida.

19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 17.23.

Pöytäkirjantarkastajat:

________________________________________                                      ________________________________________

Tuukka Pallonen Inkeri Nora

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________                                     ________________________________________

Ulrica Bladh Iida Saaristomaa


