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Hallituksen kokous 28/2022

Aika: 28.10.2022, klo 13.15

Paikka: Tietotekniikan talo A142, Konemiehentie 2

Paikalla:
Hallitus
Ulrica “Ullis” Bladh (puheenjohtaja)

Iida Saaristomaa (sihteeri)

Inkeri Nora

Julia Sippala (saapui kohdassa 3)

Laura Puusola

Rahim Ahsanullah

Rebekka Sihvola

Ruusu Nurmi

Tuukka Pallonen

Muut läsnäolijat
Markus Ihamuotila (poistui kohdassa 10.3)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 13.15.

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 Rahim Ahsanullah ja Inkeri Nora.

Julia saapui 13.16.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat
Julia ilmoitti, että kokouseväänä on ampparijäätelöä ja suklaisia kaurakeksejä.

6. Kuulumiskierros
Milja: On lupautunu koekaniiniksi ja para-aikaa tutkimassa aivojensa vinoumia. Elämä rullailee,
harmittaa että HotD loppui.
Tuukka: Väsyttää, koska sai yöllä allergisen reaktion, joka johti ambulanssin soittoon ja

täten yöunet jäi vähäisiksi.

Markus: Yleisesti menee hyvin, selkäkin on jo paremmassa kunnossa.

Rahim: Unskista jäi hyvä fiilis ja odottelee viikonloppua, sillä on menossa pitkästä aikaan

Turkuun perheen luo.



Rebekka: Kärsinyt marathonkupasta ja viettänyt viisi päivää sängyssä. Pikkuhiljaa

parempaan päin, menee viikonlopuksi äidin soppien ääreen.

Ruusu: Vältti marathonkupan, mistä on onnellinen. Hyvä viikko.

Julia: Ei välttänyt marathonkuppaa. Marathon oli paras Athene-tapahtuma ikinä. Sen

jälkeen darra, joka kesti monta päivää. Viikonloppuna mennään taas.

Ullis: Väsyttää paljon, heräsi ennen viittä ja nukkui katkonaisesti. Menossa myös

viikonloppuna vanhempien huomaan.

Laura: Poltti sormet, joten niihin sattuu. Karkotti marathonkupan buranalla ja on taas

ruvennut muistamaan miksi marraskuu on hieno kuukausi.

Inkeri: Oli marathonin jälkeen valtavan hyvä fiilis, teki marathonilla pelkkää hyvää. Tällä

viikolla oli kaksi keikkaa, jotka meni hyvin. Elämänsä viikko.

Iida: Rupesi kertomaan kuulumisiaan, mutta luovutti kesken kaiken.

7. Hyväksyttävät laskut

Ostolaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Royalbus Oy
Tilausajo 26.10.

Otakaari-Kansakoulukatu/Laivasillankatu
550,00 Hyväksytty

Omena Hotellit OY Omena-hotelli Tampere 1218,4 Hyväksytty

8. Talous- ja hallintoasiat
8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

-

8.2. Palkitsemiset
Kiltalaiset ovat lähettäneet ehdotuksia, joita ryhdytään käymään läpi

kokouksen jälkeen.

8.3. Vaalikokouksen työnjako
Sumplittiin nakkeja vaaleihin. Ullis rekryää ääntenlaskijoiksi vanhempia

kiltalaisia. Ruusu on toinen pöytäkirjantarkastajista.

Vaalikahvila on ensi viikolla. Iida pystyttää livestreamin ja Ruusu fasilitoi

keskustelua.

8.4. Muut esille tulevat asiat
-



9. Tapahtumat
9.1. Tulevat tapahtumat

HöpöHöpöt on ensi viikon perjantaina. Teemana on Muumit with a twist eri

vuosikursseille.

10. Phuksi- ja ISOasiat
10.1. Unskin purku

Ei tapahtunut ihmeempiä kriisejä ja kaikki vaikuttivat viihtyvän. Laura esitti

kiitokset kaikille, jotka olivat järjestämässä tapahtumaa.

10.2. SCI-tapahtuman nousu ja tuho
Perinteisesti on järjestetty SCI-sitsit, mutta kipparit päättivät järjestää tänä

vuonna erilaisen yhteistapahtuman, joka ei kerännyt kiinnostusta phuksien

puolelta. Tapahtuma kuitenkin tapahtuu ja se tulee olemaan hieno.

10.3. Muut esille tulevat asiat
Laura laittaa kipparinvartit rullaamaan ensi viikolla.

Markus poistui 13.40.

11. MKV-asiat
11.1. Ajankohtaiset asiat

Unski tuntui menevän hyvin. MKV-tyypit nauttivat.

12. Yrityssuhteet
12.1. Ajankohtaiset asiat

Yrityssuhdetiimi tapasi eilen ja suunnitteli loppuvuotta. Joulukuun alussa

järjestetään Startup Crawl, jonka ajankohtaa sumplitaan vielä Aaltoesin kanssa.

Marraskuussa on luvassa paljon excuja.

Iida opettaa Tuukkaa käyttämään killan kalenteria kokouksen jälkeen.

13. Opintoasiat
13.1. Ajankohtaiset asiat

Mitään ei ole tapahtunut sitten viime viikon.

14. Viestintä
14.1. Ajankohtaiset asiat

Perushommat rullaa. Milja harmitteli, että ei ole jaksanut tehdä tiktokkeja.

15. Yhteisö
15.1. Infon COOiden hyvinvointikyselystä

Infon COOt keräilee säännöllisin aikavälein palautetta infolaisilta. Kyselyn

tuloksissa Athenen toiminnassa nousi esiin yksittäisiä kiusaamistilanteita ja osa

tuntee vaikeaksi tulla Olkkarille, kun ei ole valmista kaveriporukkaa.

Tiedostetaan haasteet ja yritetään tehdä edelleen työtä niihin reagoimiseksi.



15.2. Yhdenvertaisuuskysely 2022
Yhdenvertaisuusvastaavat aloittivat keväällä kyselyn tekemisen ja se on nyt

viimeistelty ja julkaistaan alkuviikosta. Kysely on aukeamisen jälkeen kolme

viikkoa auki, minkä jälkeen tulokset käydään läpi ja yhdenvertaisuusvastaavat

tulevat kertomaan niistä kokoukseen.

15.3. Lippu ja airue 150. Teekkariperinnejuhlaan
Teekkariperinnejuhlaan pitäisi viedä killan lippu ja airuenauhat ennen 4.11.

Juhlassa airueena toimii Rebekka, Julia ja Inkeri.

15.4. Muut esille tulevat asiat
Ens viikon kokoukseen toimarikuulumisia kyselevät Julia, Rahim, Tuukka ja

Ullis.

16. Muu toiminta
16.1. Epiteettikorut

Epiteettikorufirma on valittu, ja sieltä sovittiin 10% alennus tilatuilla määrillä.

Korut tilataan, kunhan palkittavat saadaan valittua.

16.2. Työvoimavaihto AE:n kanssa 2.11.
Hallitus menee töihin Aalto Economicsin sitseille, sillä he olivat töissä Athenen

kaikkien aikojen hallitussitseillä. Pukeudutaan mustaan alaosaan ja valkoiseen

yläosaan. Tehtävinä tapahtumassa on tarjoilu, blokkaus ja oven vahtiminen.

Työvuoro on kello 18-23.

16.3. Sakkojen päivitys
Juhon kuulumiset puuttui, annettiin yksi (1) sakko. Julia tuli myöhässä, annettiin

yksi (1) sakko.

16.4. Pöytäkirjojen tarkastukset
Etenee.

17. Muut esille tulevat asiat
-

18. Seuraava kokous
4.11. kello 13.15.  Eväsvuorossa Laura.

19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 14.09.



Pöytäkirjantarkastajat:

________________________________________                                      ________________________________________

Rahim Ahsanullah Inkeri Nora

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________                                     ________________________________________

Ulrica Bladh Iida Saaristomaa


