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Hallituksen kokous 33/2022

Aika: 30.11.2022, klo 10.15

Paikka: Huone V114, Ekonominaukio 1

Paikalla:
Hallitus
Ulrica “Ullis” Bladh (puheenjohtaja)

Iida Saaristomaa (sihteeri)

Inkeri Nora

Juho Alin

Julia Sippala

Milja Parviainen

Rahim Ahsanullah (saapui kohdassa 14.1)

Rebekka Sihvola (saapui kohdassa 6)

Tuukka Pallonen

Muut läsnäolijat
Allan Hemming (saapui kohdassa 3)

Eetu Heiskanen (saapui kohdassa 3)

Maria Toivainen

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 10.16.

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 Juho Alin ja Milja Parviainen.

Allan ja Eetu saapuivat 10.17.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat
Kokouspaikka oli kokouskutsussa virheellisesti Ekonomintie 1, kun se on todellisuudessa

Ekonominaukio 1. Inkeri ilmoitti, että ensi vuoden hallituksesta on kokouksessa

vierailemassa Allan, Eetu ja Maria.

6. Kuulumiskierros
Laura: Kipparin vartteja tykittelemässä, otti niitä vahingossa liian monta yhdelle päivälle.
Pikkuhiljaa valmis pistämään syksyn purkkiin.
Milja: 53 tuntia Infoähkyyn! Ylihuomenna mennään, chillannut alkuviikon, että sitten



jaksaa tampata. Tää huone ei oo vibe.

Julia: Otacruise oli hauska, mutta eilen oli vaikea päivä. Tajusi, että jos juo paljon siideriä,

tulee huono olo.

Tuukka: Innoissaan loppuviikosta.

Maria: Vähän väsyttää, mutta ihan kiva loppuviikko tulossa. Varpaat vähän kipeänä

tallomisen jäljiltä, joten korkokenkien jalkaanlaitto jännittää.

Rebekka saapui 10.20.

Juho: Otacruise oli yllättävän haippi, sillä odotukset eivät olleet korkealla. Edelleen vähän

painaa, pitää varmaan meditoida ja harjoittaa jotain rituaaleja.

Inkeri: Kandi stressaa pikkusen. Muuten ihan jees.

Allan: Väsyttää. Oli rankka reissu ja tänään olisi vielä sikajuhlat.

Eetu: Vähän väsyttää. Odottaa vujuja innolla.

Iida: Ei fiilaa kokoushuoneen vibaa yhtään, mutta haippi vujuista.

Ullis: Nukkui juodun skumpan takia huonosti, mutta on haipeissa uusista kengistä.

Rebekka: Vähän ahdistusta pinnassa.

7. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Rebekka Sihvola PikkuIE-virkistys osa 2 20,95 € Hyväksytty

Milja Parviainen Kokouseväät hallituksen kokoukseen 25.11. 10,58 € Hyväksytty

Elina Ståhlberg

Toimarivirkistäytyminen 26.11.2022

kääpäkaput + marathoonarit + international

advisor + historioitsijat (vaik historioitsijat

puuttu, tuomas ei päässy ja antti skippas last

minute) 103,90 € Hyväksytty

Inkeri Nora Stimulaatio 24 vujulahja 17,69 € Hyväksytty

8. Talous- ja hallintoasiat
8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäsenhakemuksia.

8.2. Infoähkyn jatkotilan vuokrasopimuksen allekirjotuksen hyväksyminen
Vuosijuhlien jatkoja varten varattiin vielä toinen tila. Jatkot ovat

Keskisuomalaisen Osakunnan ja Svenska Handelshögskolanin ylioppilaskunnan

tiloissa Casa Academica -rakennuksessa. Ensimmäisen jatkotilan

vuokrasopimusta olivat allekirjoittamassa Iida ja Juho. Vuosijuhlatirehtööri

Eemil Rantala kävi eilen allekirjoittamassa saman rakennuksen toisen tilan,



NIORDin vuokrasopimuksen, joten todettiin vielä, että heillä oli tähän

hallituksen lupa.

8.3. Touhutonnihakemukset
Saatiin yksi touhutonnihakemus, mutta tapahtuma järjestetään vasta ensi

vuonna, joten jätetään sen hyväksyntä ensi vuodelle.

8.4. Muut esille tulevat asiat
-

9. Viestintä
9.1. Ajankohtaiset asiat

Ei mitään sanottavaa.

10. Yhteisö
10.1. Ajankohtaiset asiat

Tänään on toimarivirkistysten deadline, siitä voisi muistutella toimareita.

11. Tapahtumat
11.1. AA-vujut 16.12.

Tapahtumasta tulee kunnon viestit tiedotuskanaviin ja ilmo siihen aukeaa 7.12.

11.2. Pikkujoulut 8.12.
Torpataan tapahtuma, koska järjestäjillä on liikaa lautasella. Perutaan

tilavuokra.

11.3. Muut esille tulevat asiat
Tilakähmytilaisuus ensi vuoden tilavarauksista on tänään. Paikalle menevät ensi

vuoden IE Maria ja Allan sekä mahdollisesti Ruusu.

12. Phuksi- ja ISOasiat
12.1. Ajankohtaiset asiat

Kaikki phuksitapahtumat tältä vuodelta on takanapäin nyt kun cruisenkin

laineet on lainehdittu. Hommat rullaa ja phuksit ovat hienoa kansaa.

Siirryttiin kohtaan 14.

13. MKV-asiat
13.1. Ajankohtaiset asiat

Otacruise tuli ja meni. KV-tyypit pääsivät Ruotsin risteilylle ensimmäistä kertaa,

kulttuurikokemus.

Siirryttiin kohtaan 16.



14. Yrityssuhteet
14.1. Ajankohtaiset asiat

Tänään on vuoden viimeinen excursio. Tuukalla on enää tehtävänä perehdyttää

seuraaja.

Keskusteltiin viime viikon excursiosta, jonne ilmoittautui 20 ihmistä ja lopulta

paikalle saapui vain kuusi henkilöä. Muistutetaan kiltalaisia excukäytänteistä,

sillä yritykset maksavat killalle excursioista. On noloa, kun ihmiset eivät saavu

paikalle vaikka ovat ilmoittautuneet. Tuukka kirjoittaa viestin vielä

loppuvuoden aikana. Käytetään mahdollisesti Prodekon viestiä pohjana, sillä

heillä on ollut samanlaisia ongelmia.

Rahim saapui 10.37.

15. Opintoasiat
15.1. Kandidaattiohjelmien koulutusneuvosto

Tapaamisessa puhuttiin muun muassa Aallon kielistrategiasta sekä

Lääketieteellinen tekniikka -kandipääaineesta, joka alkaa näillä näkymin 2024.

Pohdittiin koulutusneuvoston kokoonpanoa ja sitä, että ensi vuodelle ruvetaan

petaamaan paikkoja myös TePsy-opiskelijoille.

15.2. Vaihtoinfo & -sauna
Tapahtuu maanantaina. Pitää vielä rekrytä opiskelijoita puhumaan.

15.3. Muut esille tulevat asiat
Ensi vuoden opintovastaava Kerttu on rekrynnyt hallopedeja.

Siirryttiin kohtaan 13.

16. Muu toiminta
16.1. Hallituksen Infoähkyn aikataulu

Käytiin läpi perjantain aikataulu. Lahjananto alkaa jo 15.30 ja ennen sitä

otetaan yhteiskuvat. Sovittiin, että hallitus saapuu paikalle 15.00.

16.2. Sakkojen päivitys
Käytiin läpi sakkotilannekatsaus, niitä riittää. Todettiin, että sakkoja voi maksaa

esimerkiksi viikonloppuna ja viimeisessä kokouksessa parin viikon päästä.

Annettiin Rahimille viisi (5) sakkoa myöhästymisestä. Rahim kertoi

kuulumisensa, jotta välttyi extra sakoilta. Annettiin Rebekalle yksi (1) sakko

myöhästymisestä. Annettiin Ruusulle yksi (1) sakko kuulumisten puuttumisesta.

Rebekka esitti performanssin soittamalla puhelimen numeronäppäimistöllä

One Directionin “What Makes You Beautiful”-kappaleen. Kuitattiin tällä yksi (1)

performanssisakko.



16.3. Pöytäkirjojen tarkastukset
Kaikki on nähtävissä netissä, muutamat odottelevat vielä allekirjoituksia.

17. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin Athenen yhteislähdöstä Itsenäisyyspäivän soihtukulkueeseen. Yhteislähtö

vaatisi lipun ja airueen, eikä hallituksella itsellä ole intoa ja aikaa lähteä järjestämään. Ullis

kirjoittaa viestin toimariryhmään, jos sieltä löytyisi innokkaita organisoijia.

Tänään on Teekkarikokous, minne edustamaan lähtevät Ullis ja Julia.

18. Seuraava kokous
9.12. kello 10.15.  Eväsvuorossa Ruusu.

19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 11.00.

Pöytäkirjantarkastajat:

________________________________________                                      ________________________________________

Juho Alin Milja Parviainen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________                                     ________________________________________

Ulrica Bladh Iida Saaristomaa


