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Hallituksen kokous 29/2022

Aika: 4.11.2022, klo 13.15

Paikka: Tietotekniikan talo A142, Konemiehentie 2

Paikalla:
Hallitus
Ulrica “Ullis” Bladh (puheenjohtaja)

Iida Saaristomaa (sihteeri)

Inkeri Nora

Julia Sippala

Laura Puusola

Rahim Ahsanullah

Tuukka Pallonen

Muut läsnäolijat
Johanna Lampinen

Panu Tamminen (saapui kohdassa 8.2 ja poistui kohdassa 12.1)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 13.19.

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 Julia Sippala.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat
Ullis ilmoitti, että kokouksessa on vierailemassa Johanna. Laura ilmoitti, että kiireessä osti

kokousevääksi keksejä ja ananas-porkkana- sekä omena-inkivääri-mehua.

6. Kuulumiskierros
Milja: On ollu kiertämässä tän viikon Itä-Suomea Aallon lukiokiertueella. Kivaa vaihtelua
syksyiseen arkeen. Pus mus ja vaalijännä!
Juho: Ribs, ollut huikea ja uuvuttava reissu, pian safkaa karjalanpiirakkaa isosti.
Rebekka: HÖPÖHÖPÖt! Iso haippi! Vihdoin selättänyt Marathon-kupan. Ensi viikolla vuorossa
teekkariperinneviikot ja Polin Appro😯
Ruusu: Muilutuslistalle Olarin Prisma, joka sanoi toimittavansa yhden kukkakaalin mutta
toimittikin 20 vaikka ehdittiin jo ostaa muualta, eli nyt on iso läjä kukkakaalia. Sitsihype nousee.
Laura: Sitsihype pitkästä aikaa. Kauheen hyvä viikko ollut, marraskuu edelleen yksi

vuoden parhaista kuukausista.



Iida: Hirveen hyvää, hirveen kivaa. Vähän kiirettä, mutta eipä siinä.

Ullis: Saanut tehtyä kouluhommia yllättävän hyvin kiireestä huolimatta. Tänään

positiivinen kokemus I like, I wish -harjoituksesta.

Inkeri: Tosi hyvä fiilis eilisestä vaalikahvilasta. Nyt junkkarijännä.

Julia: Kaikin puolin oikein mukava viikko ja kiva kun on vain yhdet sitsit tällä viikolla.

Marraskuu ei ole hirveän rauhallinen kuukausi, huolettaa ettei ole ihan valmistautunut.

Rahim: Vähän väsyttänyt tällä viikolla. Välillä pitää etsiskellä motia, mutta jostain se sieltä

aina nousee. Mennään eteenpäin.

Tuukka: Syksyn kiireisin viikko, ei yhtäkään alle 12 tunnin päivää. Kuitenkin tosi tehokas

viikko ja tosi kosteaa mysliä läjä. Ei yhtään jogurttia.

Johanna: Tänään ollut hyvinvointibrunssilla, kipparin vartissa ja nyt täällä kokouksessa, eli

soluttautuminen kiltaan etenee!

7. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Markus Laine

Orientaatioviikon purku ISOille 13.9., hieman

evästä 19,19 €
Hyväksytty

Markus Laine

ISOjen haalaripakkailuiltaan 4.10.

pakkausmateriaalit sekä evästä 84,51 €
Hyväksytty

Inkeri Nora Kokouseväät 19.10. 8,73 € Hyväksytty

Fanny Engberg Phuksiryhmä-hengailu 12.10.22 tarjoilut 29,38 € Hyväksytty

Juhana Viitamo Hackathon 30.10.2022 81,27 € Hyväksytty

Niklas Koskela

Lautapeli minitapahtumavastaavan

lautapeli-iltaan 31.10. 39,00 €
Hyväksytty

Niklas Koskela

Lautapeli-illan eväitä ja taulutusseja (osa

meni olkkarille käyttöön) 24,03 €
Hyväksytty

Eetu Heiskanen 31.10 phuksiryhmähengailun tarjoilut 29,88 € Hyväksytty

Niklas Koskela Tepsyreflektiosession pullat 49,00 € Hyväksytty

Saara Oksanen ISOryhmä 8 hengailuilta 31.10.2022 28,31 € Hyväksytty

Antti Norrkniivilä Ethana palloilusarjat 2022-2023 606,00 € Hyväksytty

Siiri Keränen Syysretken vegaaniset vaahtokarkit 3,49 € Hyväksytty

Antti Riski

Marathon jaloviinat, roskapussit,

talouspaperit ja imeskelytabletit 78,86  €
Hyväksytty

Antti Riski Marathon omenahotelli ennakkomaksu 165,60 € Hyväksytty



Sofia Sievinen Naposteltavat phuksiryhmä 7:n hengailuun 29,37 € Hyväksytty

Markus Ihamuotila

Laulukirjatoimikunnan

Megataittoviikonloppu (7-9.10.2022) eväät 193,32 €
Hyväksytty

Tuomas Toropainen Phuksiryhmä 6 hengailu 30 € Hyväksytty

Ilari Ristikankare

26.10.2022 Unskin pitkä pikkuIE rastin

ostokset. 26,75 €
Hyväksytty

Ostolaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Teekkarispeksi ry Marathon äänilaitteet 80,00€ Hyväksytty

Matrocks Oy Marathon bussi 2 594,40€ Hyväksytty

Parkanon Kaupunki Marathon leirikeskus yö 21-22.10.2022 429,99€ Hyväksytty

Tietokilta

SCI N-sitsien (27.10.) tilavuokran tasaus

(Athene) 100,00€
Hyväksytty

Tietokilta

SCI KV-fuksien viinimaisteluillan (19.9.)

tasaus (Athene) 124,00€
Hyväksytty

8. Talous- ja hallintoasiat
8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin varsinaiseksi jäseneksi Ilmari Hirvonen. Hyväksyttiin ehdollisesti

varsinaiseksi jäseneksi Emiel Herfst, varmistetaan vielä että jäsenmaksut on

maksettu. Hyväksyttiin ulkojäseniksi Aino Vehkavaara, Chen Qiming ja Arman

Alizadeh.

8.2. Kiltavaalit
Kiltavaalit tapahtuvat ensi tiistaina. Ullis lähetti killalle sähköpostissa

lisäohjeita vaaleja varten, sekä linkin Docsiin johon voi lisätä nimensä ja

asettautua ehdolle virkoihin ilman erillistä foorumipostausta. Käynnistetään

#purkusessioon hype-ketju toimarihommiin, jolla toivottavasti saadaan lisää

porukkaa innostettua hakemaan.

Keskusteltiin toimikuntien jälkihauista. Osa toimikunnista on siirretty

jälkihakuun, mutta yritetään valita mahdollisimman monet toimarivirat jo

vaalikokouksessa.

Panu saapui 13.43.

Keskusteltiin KV-opiskelijoille virkojen mainostamisesta.



Ullis on rekrynnyt ensi vuoden toiminnantarkastajiksi Ilona Rahnaston, jonka

varahenkilönä Atte Makkonen, ja Alexia Leimun, jonka varahenkilönä

mahdollisesti Pinja Hokkanen. Oltermanniksi on kutsuttu jälleen Stina

Giesecke. Vaalikokouksessa ääntenlaskijoiksi on rekrytty Joel Juhela ja Aarne

Talvela, sekä pöytäkirjantarkastajiksi Ruusu ja Ullis. Ääntenlaskijat toimivat

pöytäkirjantarkastajien varahenkilöinä ja toisin päin.

8.3. Ponsiselvitykset
Käytiin läpi ponsiselvityksiä, jotka esitettiin toukokuun ylimääräisessä

kiltakokouksessa. Julia ottaa koppia toisesta ja Inkeri toisesta

ponsiselvityksestä, esitellään tiistain vaalikokouksessa.

8.4. Palkitsemiset
Palkitsemiset on nyt päätetty. Pistetään epiteettikorut tilaukseen ja

workshopataan tekstejä.

8.5. Muut esille tulevat asiat
-

9. Phuksi- ja ISOasiat
9.1. Kipparin vartit

Laura aloitti kipparin varttien pitämisen tiistaina ja pitänyt niitä jo 17. Varteista

on jäänyt tosi hyvä fiilis ja tuntunut, että saa juteltua aidosti fiiliksistä.

9.2. Muut esille tulevat asiat
Loppuvuosi on hiljainen phuksisektorin saralla, pari tapahtumaa – Otacruise ja

Fuksien Juhlasitsit – tulossa mutta ei sen lisäksi ihmeempää.

10. MKV-asiat
10.1. Toimarikuulumiset (International Advisor, MKV-ISOt)

Rahim ei kysynyt kuulumisia toimareiltaan.

10.2. Ajankohtaiset asiat
KV-opiskelijat ovat integroituneet hyvin kiltaan ja lähteneet vaaleissa hyvin

mukaan eri virkoihin. Pohdittiin mahdollisuuksia toimarivirkoihin, jotka

kestäisivät vain kevätlukukauden, mikä mahdollistaisi myös vain yhden

lukuvuoden Suomessa viettäville kiltahommiin mukaan lähdön.

11. Yrityssuhteet
11.1. Toimarikuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEK-kiltayhdyshenkilö)

TEK-kiltayhdyshenkilö Aarnelle kuuluu hyvää, menossa vujuille.

Yrityssuhdetiimi ei ehtinyt vastata, sillä Tuukka kysyi kuulumisia kaksi

minuuttia ennen kokouksen alkua.

11.2. Ajankohtaiset asiat
Aaltoesin kanssa tiistaina miitti Startup Crawlista. Excuja tulee, excuja menee.



Siirryttiin kokoustauolle 13.59.
Palattiin kokoustauolta 14.04.

12. Opintoasiat
12.1. TePsyjen pullakahvit

TePsy-vastaavat järjestivät TePsy-phukseille keskiviikkona pullakahvit, jossa

juteltiin opinnoista, killasta ja tulevaisuudesta. Kokonaiskuva killasta vaikutti

hyvältä ja Athene tuntuu omalta paikalta. Hyvää palautetta siitä, että

phuksiryhmät on sekaisin infolaisten kanssa. Pyrkivät saamaan itselleen 3,5

vuoden mallilukkarin, mistä on oltu yhteydessä ohjelmanjohtaja Janneen.

TePsy-vastaavaksi on hakenut jo muutama innokas.

Puhuttiin siitä, että esimerkiksi killan somekanavissa mainittaisiin myös muiden

pääaineiden edustajat infon lisäksi. Lisäksi pohdittiin sitä, miten tulevista

vuosikursseista puhuessa ei käytetä IV-etuliitettä, jos se sulkee ihmisiä

ulkopuolelle.

Panu poistui 14.07.

Puhuttiin killan yritysyhteistyöstä, sillä nykyisellään ne on kohdennettu

vahvasti infolaisille eikä tepsyläisille. Huomioidaan ensi vuoden

yrityssuhdesopimuksissa.

Summasummarum, TePsy-phuksit ovat olleet tyytyväisiä killan vastaanottoon.

12.2. Viestintä ja representaation salat -kurssi
Kurssin nimi on salaisuudet, ei salat kuten otsikossa mainitaan. Keskusteltiin

siitä, miten tämän vuoden toteutus vertautuu viime vuoden toteutukseen, jossa

oli monia ongelmakohtia. Monet tämän vuoden mielipiteet kumpuavat ISOjen

jakamista viime vuoden kokemuksista, mutta tänä vuonna esiin ei ole noussut

samanlaista ongelmallista käytöstä. Kurssi kuitenkin hakee vielä muotoaan ja

vaatinee kehittämistä.

12.3. Vaihtoinfo ja -sauna 5.12.
Järjestetään Prodekon kanssa yhteisesti. Mari Dagnall tulee pitämään infon

vaihtoon lähtemisestä, minkä jälkeen athenelaisia ja prodekolaisia tulee

puhumaan vaihtokokemuksistaan. Infotilaisuus on Otarannan kerhotilassa ja

jatkot Otarannan kattosaunassa.

12.4. Muut esille tulevat asiat
TiK on tehnyt opintokyselyn, jonka he laittavat ensi viikolla jakoon kiltalaisille.

TiKin opintovastaava kyseli muilta SCI killoilta olisiko kiinnostusta jakaa sitä

myös muille kuin tikkiläisille. Inkeri käy kyselyn läpi ja pohtii onko tarpeen jakaa

athenelaisille.



13. Viestintä
13.1. Ajankohtaiset asiat

Ei mitään ihmeempää. Eilen oli Vaalikahvila, joka streamattiin Facebookiin

mistä se on edelleen nähtävissä. Pohdittiin, että vanhoja vaalikahvila ja

-kokous-streameja voisi piilottaa.

14. Yhteisö
14.1. Vuosijuhlaedustukset

Keskusteltiin Wähäjoulun, eli Arkkitehtikillan vuosijuhlien, edustajista.

Edustamaan lähtevät Rahim ja Juho tai Tuukka. Kun tämä on päätetty, arvotaan

Diskonttauksen edustustuki vähiten edustaneiden kesken.

14.2. Toimarikuulumiset (HäRyt, Yhdenvertaisuusvastaavat, Laulukirjatmk,
Ulkosuhdetiimi, ESTIEM responsible, Hyvinvointigurut, Ympäristövastaavat,
Hercules & Xena, Vesipedot, Retkitoimikunta, Minitapahtumavastaava,
Alumnisuhdevastaava, Kääpäkapteenisto)
Ullis ei kysynyt kuulumisia toimareiltaan.

Ulkosuhdetiimillä on paikoittain vaalistressiä, mutta syksyssä myös kivoja

asioita. On ollut kiva päästä tapahtumien järjestämisen lisäksi myös

osallistumaan tapahtumiin. ESTIEM responsiblen hommat alkaa olla paketissa,

enää phuksi exchangen valinnat jäljellä. Hyvinvointigurut ovat innoissaan

järjestämästään brunssista. Ympäristövastaavilla on tuntunut olevan sopivasti

kouluhommia. Hercules & Xena voivat hyvin, budjettia on vielä jäljellä, joten

pohtivat miten sitä käyttäisivät loppuvuoden aikana. Vesipedot suunnittelevat

H&X:n kanssa yhteistä lajikokeilua vielä loppuvuodelle.

Retkitoimikunnan syysretki oli menestys ja ovat tällä viikolla suunnitelleet

joulukuun revontuliretkeä. Minitapahtumavastaavasta ollut mukavaa saada

suunniteltua ja järjestettyä useita pieniä tapahtumia. Kääpäkapteenisto on

nauttinut kääpäkapteenina toimimisesta ja voivat hyvin. Alumnisuhdevastaava
ei vastannut kuulumiskyselyyn.

14.3. Muut esille tulevat asiat
Julian laulukirja löytyi Tartolaisesta baarista ja se postitetaan Suomeen.

15. Tapahtumat
15.1. Tapahtumailmoittautumiset

SCI:n yhteisillä N-sitseillä eräs osallistuja joutui jättämään tapahtuman väliin

sairastumisen takia ja turhautui, kun häntä pyydettiin silti maksamaan

tapahtumasta.

Keskusteltiin siitä, miten ilmoittautumisten yhteydessä voisi olla aina sama

lause samoin kuin aina mainitaan Athenen yhteiset periaatteet. Lauseesta tulisi

selväksi, että on sitoutunut maksamaan tapahtuman ilmoittautumisen

sulkeuduttua. Ollaan myös yhteydessä Tietskarijengiin, että ilmoittautumiseen

voisi saada automaattisesti nämä tekstit, eikä vaatisi manuaalista työtä.



15.2. Tilakähmyt
Tilakähmyt aukeavat 21.11. klo 12 ja kähmytilaisuus järjestetään 30.11. klo

16.30. Ajankohta saattaa kuitenkin vielä muuttua. Puhutaan lisää ensi viikon

kokouksessa, kun seuraajat on valittu ja IE on paikalla.

15.3. Höpöhöpösitsit
Tapahtuu muutaman tunnin päästä.

15.4. Muut esille tulevat asiat
-

16. Muu toiminta
16.1. Sakkojen päivitys

Annettiin Ruusulle neljä (4) sakkoa pöytäkirjan tarkastuksen myöhästymisestä

neljä päivää. Ullis ja Rahim unohtivat toimarikuulumiset, joten annettiin yhdet

(1) sakot molemmille.

16.2. Pöytäkirjojen tarkastukset
Ne rullaa.

17. Muut esille tulevat asiat
Epiteetti tänä vuonna on päätetty.

18. Seuraava kokous
11.11. kello 13.15.  Eväsvuorossa Juho. Ullis ei ehkä pääse paikalle, tarvittaessa Inkeri

sihteeröi.

19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 14.51.

Pöytäkirjantarkastajat:

________________________________________                                      ________________________________________

Tuukka Pallonen Julia Sippala

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________                                     ________________________________________

Ulrica Bladh Iida Saaristomaa


