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Hallituksen kokous 26/2022

Aika: 12.10.2022, klo 16.15

Paikka: Tietotekniikan talo A142, Konemiehentie 2

Paikalla:
Hallitus
Ulrica “Ullis” Bladh (puheenjohtaja)

Iida Saaristomaa (sihteeri)

Inkeri Nora

Juho Alin (saapui kohdassa 1)

Laura Puusola

Milja Parviainen

Rahim Ahsanullah (saapui kohdassa 1)

Tuukka Pallonen

Muut läsnäolijat
Panu Tamminen (poistui kohdassa 17)

Linda Loukamo (saapui ja poistui kohdassa 8.2)

Heidi Välisalmi (saapui ja poistui kohdassa 8.2)

Jessica Mason (saapui kohdassa 17)

Antti Tolppanen (saapui kohdassa 17)

Katri Saarinen (saapui kohdassa 17)

Katri Mäki-Kullas (saapui kohdassa 17)

Eemil Rantala (saapui kohdassa 17)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 16.15.

Rahim ja Juho saapuivat 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 Inkeri Nora.

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

- Lisätään kohta 10.2 Athene Alumnin tervehdys ja siirretään seuraavia kohtia

vastaavasti.

5. Ilmoitusasiat
Iida esitteli kokousevääksi jouluisia karkkikeppejä, espanjalaisia satsumia sekä

kahdentyyppistä mehua.



Ullis ilmoitti, että kokouspaikka vaihtui kokouskutsussa ilmoitetusta B337 huoneesta

huoneeseen A142. Ullis myös ilmoitti, että phuksi Panu on kokouksessa vierailemassa ja

Athene Alumnin joukkoa saapuu myöhemmin. Jossain vaiheessa kokousta on myös

luvassa jokin yllätysvierailu.

6. Kuulumiskierros
Rebekka: DISKOOOOOOOOOO! woop woop woop :) hyvää kuuluu, jännittää Marathöö :oo
dipsuappro tnä on lit ja meiän rastilla iljettävän joulunen tunnelma
Ruusu: Joo. Flunssa ärsyttää. Stressin aiheita olis mut ei stressaa.
Julia: Uhkaava flunssa koputtelee ovella. Nyt tankataan sinkkisuihketta ja c-vitskua ja
pötcötetään niin maan perkeleesti niin toivottavasti tää loppuu ennen kun on kunnolla
alkanutkaan.
Laura: Kauheen hyvän kaaoksen eli kostean myslin viikko. Asiat rullaa ja oppii matikkaa.

Milja: Käyttää Iidan puheita omiensa sijaan: Hallitusvuosi alkaa mennä

mökkihöperyys-vaiheeseen, mikä on mielenkiintoinen ilmiö, ja haluaa ilmoittaa, että kaikki

ovat kauniita, seksikkäitä ja älykkäitä. Perjantaina mennään.

Iida: Samat ku Miljalla, seisoo puheidensa takana.

Inkeri: Aivan valtavan suuri disko-hype. Ollut hauskaa tällä viikolla.

Rahim: Ihan hyvää, päässyt hyvin ajan tasalle koulu- ja työhommien kanssa Ranskan

reissun jälkeen.

Tuukka: “Diskos kunnes kuolen.”

Juho: Elämä on kaaos, mut tosi hyvin menee. Vitun kosteaa mysliä. Matkakuume,

valmistautunut shoppailemalla ripulilääkkeitä ja rakentanut puolustuslinjoja pöpöjä

vastaan. Intohimoinen ripulilääkkeiden suhteen.

Panu: Fantastisen mahtavaa kuuluu, kaikki on kivaa. Kämppis muuttaa pois, mikä on

herättänyt pohdintaa kämppäkuvioista.

Ullis: Helpottunut olo, kun perui marathon-osallistumisen. Innoissaan tulevasta muutosta

ja odottaa innolla diskoa.

7. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Alvar Nugraha ryhmä 3 phuksihengailun eväät 10.10.2022 24,43 € Hyväksytty

Juho Alin Olkkarin sodastreamin hiilihapon täyttöpullo 19,00 € Hyväksytty

Niels van Slooten

Snacks/drinks for the International sewing

evening in Olkkari on Tuesday 11.10.2022, I

discussed this beforehand with Rahim and he

said there would be budget for this in the

International budget 44,60 €

Hyväksytty

Ulrica Bladh Olkkarille ruuvimeisselisetti 5,00 € Hyväksytty



Kristo Numminen

KV-Laulusaunan 12.9.2022 tarjoilut. Nesen ja

Rahimin kanssa sovittu että 30€ kuluista

menee lukkariston laulusaunabudusta ja

loput menee jostain yleisestä kv-budusta 53,90 €

Hyväksytty

Iida Saaristomaa 12.10.2022 kokouseväät 9,66 € Hyväksytty

Tuukka Pallonen 6.10 Kokouseväät bro 8,80 € Hyväksytty

Ulrica Bladh Prodekon vujulahja 19,98 Hyväksytty

Ostolaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Picaset Oy Syväkukka - kukkalehti paino 350,91€ Hyväksytty

8. Talous- ja hallintoasiat
8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Benjamin Baffy varsinaiseksi jäseneksi.

8.2. Kiltavaalit
Pidettiin tällä viikolla hieno workshop. Vaalifoorumi alkaa olla

julkaisukelpoinen.

Linda ja Heidi saapuivat 16.30.

T150-toimikunnan edustajat saapuivat kokoukseen antamaan

vuosijuhlalahja-mosaiikin etukäteen. Kiltalaisten on tarkoitus tuunata

mosaiikista Athenen näköinen kuun loppuun mennessä.

Linda ja Heidi poistuivat 16.32.

8.3. ISOvastaava + AH22 workshop
Pidettiin tällä viikolla workshop hallituksen ja ISOvastaava Maken kanssa.

Koonti käydyistä asioista niille, jotka ei olleet paikalla löytyy hallitusdrivesta.

Hyvä workshop, identifioitiin kipukohtia ja mahdollisia kehityskeinoja, joita

lähdetään nyt testaamaan.

8.4. PTK Arwoisan ehdotus
Pidetään workshop ehdotuksesta ensi maanantaina klo 10.30-12.

8.5. Muut esille tulevat asiat
PRH sääntömuutos on nyt hyväksytty ja virallistettu. Milja on päivittänyt

säännöt nettisivuille.



Pohdittiin sitä, missä killan lipun säilytyspussi seikkailee. Laura käy etsimässä

lipun pussin AYY:n keskustoimistolta lähiaikoina.

Siirryttiin kohtaan 12.

9. Viestintä
9.1. Ajankohtaiset asiat

Torvi soi ja bulletin sings. Ei väännetä vaaleista postauksia Instagramiin tänä

vuonna.

10. Yhteisö
10.1. Olkkarin hankinnat

OTMK ilmoitti, että Olkkarille saapuu maanantaina uudet hyllyt ja vanhat hyllyt

lähtevät samalla pois. Samalla myös konmaritetaan tavarat hyllystä ja

organisoidaan se siistiksi.

Siirryttiin kohtaan 10.3.

10.2. Athene Alumnin tervehdys
Athene Alumnin hallituksen jäseniä saapui kokoukseen kertomaan kuulumisia.

Alumnin hallitus piti elokuussa strategiapäivän, jossa pohtivat alumnin isoa

kuvaa tuleville vuosille. Esittelivät yhteenvedon presiksen muodossa,

tavoitteena olisi saada Athene Alumnin toiminnasta järjestäytyneempää ja

rakentaa parempaa yhteistyötä killan kanssa. Jatketaan pohdintaa siitä, miten

varmistaa toiminnan jatkuvuus ja soljuva synergia Athenen ja Athene Alumnin

välillä.

Siirryttiin kohtaan 16.3.

10.3. Muut esille tulevat asiat
Huomenna on luvassa toimaribrunssi. Katsotaan järjestäjätiimiä, sillä Julia on

ollut tänään kipeänä.

11. Tapahtumat
11.1. Tulevat tapahtumat

Dipolin approt ovat meneillään tällä hetkellä. Myös höpöhöpösitsit lähestyvät

kiihtyvää vauhtia.

Siirryttiin kohtaan 13.

12. Phuksi- ja ISOasiat
12.1. Ajankohtaiset asiat

Hallituksen sähköpostiin oli tullut toive budjetista phuksivuosikurssin sisällä

muodostuneen harrasteryhmän toiminnan tukemiseen. Killan budjettia ei ole

käytetty erinäisten killan ulkopuolisten ryhmien tukemiseen. Keskusteltiin

killan kyvystä tukea kiltalaisen projekteja, jotka eivät ole touhutonnin tai



toimarien budjettien tukemia. Lopputulemana oli, että toiminta on perinteisesti

pyörinyt omien tulojen pohjalta ja mikäli tätä kyseistä ryhmää ryhdyttäisiin

tukemaan, tulisi myös tukea muita athenelaisista koostuvia ryhmiä.

Muuten ei mitään erityistä phuksi- ja ISOsektorilla. Loppukuusta tulossa Unskin

pitkä, jonka ilmo aukesi tänään.

Siirryttiin kohtaan 9.

13. MKV-asiat
13.1. Ajankohtaiset asiat

Haalareita on jaeltu. Muuten ei kummempaa.

14. Yrityssuhteet
14.1. Rekrymessut

T-talon aula on varattu 22.11. klo 9-15. Yksityiskohdat tarkentuvat lähempänä.

14.2. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin tapahtumien päällekkäisyyksistä aiemmin sovittujen excujen

kanssa. Yritetään pitää siitä kiinni, ettei excujen kanssa päällekäin järjestetä

muita tapahtumia.

15. Opintoasiat
15.1. SCI opetuksen johtoryhmä 10.10.

Maanantaina oli kokous. Käytiin keskustelua siitä, mitä voidaan hyväksyä

valinnaisiin opintoihin. Tästä ollaan tekemässä yhteisiä linjauksia, esimerkiksi

tulevaisuudessa on ohjelmanjohtajien vastuulla hyväksyä Aallon ulkopuoliset

kurssit opintoihin. Kokouksessa puhuttiin myös 2024-2026

opiskelijavalintamuutoksista. Tarkemmat muistiinpanot kokouksesta löytyvät

Slackista.

15.2. Muut esille tulevat asiat
Ensi viikolla on taas dekaanilounas, johon Ullis kyseli mielen päällä olevia

asioita.

16. Muu toiminta
16.1. Epiteettikorut

Iida on kilpailuttanut epiteettikoruja muutamalla eri firmalta. Lopulta on

löytynyt parempi tarjous, jonka kanssa tilausta lähdetään edistämään.

16.2. Tulevan viikonlopun tilannekatsaus ja aikataulun kertaus
Perjantaina on Prodekon vujut, jonne koko hallitus lähtee edustamaan. Käytiin

läpi viikonlopun aikataulu. Lahjananto tapahtuu 15.15 ja lahja on u-pe-a.

Lauantaina on luvassa hallituksen brunssi Milja, Ruusun ja Lauran luona.

Ruokatilaus on tehty, mutta siihen voi vielä tehdä lisäyksiä.



Siirryttiin kohtaan 17.

16.3. Sakkojen päivitys
Ei sakkoja.

16.4. Pöytäkirjojen tarkastukset
Etenee.

Siirryttiin kohtaan 18.

17. Muut esille tulevat asiat
Pidetään joulukuussa kämppäkierroksen toinen osa: Helsinki edition.

Panu poistui 17.16.

2. periodin vakiokokousaikadoodle on nyt käynnissä. Ullis esitti toiveen, että Doodle

täytetään joustavasti myös valikoimalla ajankohtia ennen kello 16.

Eemil, Katri M-K, Katri S.,  Antti ja Jessica saapuivat 17.18.
Toivat omat tuolit.

Uusia kangaskasseja saa nyt myydä 10€ hintaan. Phuksikasseista ylijääneet taskumatit

siirretään korruptiohyllyyn kaikkien saataville tai jaetaan uusille KV-opiskelijoille.

Siirryttiin kohtaan 10.2.

18. Seuraava kokous
19.10. kello 16.15.  Eväsvuorossa Inkeri.

19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 17.59.

Pöytäkirjantarkastajat:

________________________________________                                      ________________________________________

Laura Puusola Inkeri Nora

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________                                     ________________________________________

Ulrica Bladh Iida Saaristomaa


