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Hallituksen kokous 35/2022

Aika: 14.12.2022, klo 16.15

Paikka: Huone 1004 Kyösti Järvinen, Ekonominaukio 1

Paikalla:
Hallitus
Ulrica “Ullis” Bladh (puheenjohtaja)

Iida Saaristomaa (sihteeri)

Inkeri Nora

Juho Alin

Julia Sippala (poistui ja palasi kohdassa 17)

Laura Puusola

Milja Parviainen

Rahim Ahsanullah

Rebekka Sihvola

Ruusu Nurmi

Tuukka Pallonen

Muut läsnäolijat
-

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 16.21.

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 Milja Parviainen ja Inkeri Nora.

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

- Lisätään kohta 8.4. Viimeinen dekaanilounas ja siirretään seuraavia kohtia

vastaavasti.

- Lisätään kohta 16.1. Puheenjohtajiston palautehetki ja siirretään seuraavia

kohtia vastaavasti.

5. Ilmoitusasiat
Ullis ilmoitti tuoneensa dekaanilounaalta yli jääneen jaloviinan ja inkivääri-shottipullon.

Tuukka ilmoitti viimeisen kokouksen eväiksi glögiä, joulukonvehteja, saaristolaisleipää,

tilliä, merilevämätiä, graavilohta, kylmäsavutofua, katkarapuja sekä erilaisia levitteitä.

Ullis ilmoitti, että paikalla on lisäksi kaksi Rahimin sakkoskumppaa.

Siirryttiin kohtaan 16.4.



6. Kuulumiskierros
Iida: Hienoa olla viimeisessä kokouksessa. On taas todennut, että hölmöt haasteet, kuten

tällä hetkellä meneillään oleva AH-PROH-glöginjuontihaaste saavat sekoamaan.

Tuukka: Vietti elämänsä rentouttavimman viikonlopun killan revontuliretkellä ilman

puhelinta ja umpihangessa tarpoen. Pohti, että pitäisi tehdä tällaisia reissuja useammin.

Ullis: Vähän haikea olo siitä, että vuosi loppuu. Ensi vuonna kokoustaa ruotsiksi. Hieno

vuosi, takana on niin vaikeita kuin hyviä ja helppojakin hetkiä. Iloinen että vuosi tapahtui,

mutta myös tyytyväinen että se loppuu.

Laura: Ei valmis lopettamaan, koska hommat jatkuu vielä kevään. Ei halua hempeillä, ettei

rupea itkemään. Rajoittanut tähän mennessä glögin juontia, koska muuten sekoaa kisaan.

Inkeri: Takana hyvä vuosi, hyvä viikko ja ihan hyvä päivä. Järjestäytyi tänään uuden

hallituksen kanssa, mikä realisoi ensi vuotta. Seonnut glögistä.

Julia: Ollut tosi perehtyvä viikko erinäisillä perehdytyslounailla. Muuten stressaantunut

eikä ole vielä voinut reflektoida hyvää vuotta. Huomenna Teekkarijaoston haastattelu.

Juho: Todella hyvää kuuluu. Argentiina pääsi MM-finaaliin, mikä ilahdutti Messi-fanina.

Elämän tärkeät asiat, eli Messin menestyminen, sujuu. Kiitollinen hallitusvuodesta, ollut

tosi hauskaa. Ei aio rahastonhoitajaksi ammatiltaan, mutta nauttinut vuodesta isosti.

Rahim: Henkistä vuoristorataa viime päivinä ja viikkoina. Vielä pakka kasassa ja

uiskennellaan pinnalla. Kuuli, että Oliver Mulari puhui 2020 viimeisessä kokouksessa 45

minuuttia, mikä inspiroi. Pohtinut paljon sitä, mitä asioita jakaa ja mitä ei ja miten

podcast-hetkien kuuluu tulla luonnostaan eikä pakotetusti. On tosi kiitollinen tästä

vuodesta ja tyytyväinen, että lähti näihin hommiin, sillä on oppinut niistä paljon. Vaihtarit

lämmittää myös sydäntä.

Rebekka: Jatkaa Rahimin podcastia. Reflektoi podcast-hetkiä ja sen tulevaisuutta. Vuosi

on ollut vuoristorataa, on oppinut paljon. Virka on hyvin omalaatuinen ja yllättyi siitä, että

hallintopuoli on niinkin kiinnostavaa. Uskoo, että kunnon haikeus iskee kun loputkin

tapahtumat on paketissa. Oli maanantaina rentoutuskellunnassa ja nyt korvissa on vettä ja

hartiatkin on jumissa, joten ei ole varma oliko lopulta rentouttava kokemus. Tänään

kellotetaan glögiä, pitää hoidella prodekolaiset.

Milja: Tänään piti olla viestintäpäällikkö-perehdytys, mutta Japanissa on nettiongelmia,

joten huomenna uusi yritys. Reflektoi vuotta vasta myöhemmin ja lähettänee ääniviestejä,

jos siltä tuntuu. On ollut hienoa päästä kurkkaamaan killan kulissien taakse ja

hallinnolliseen puoleen. Hienoja ihmisiä, hieno vuosi. Lähtee Lissaboniin, sanoo “adios”.

Ruusu: Vika kokous tuli hirveen äkkiä. Ollut hieno vuosi, mutta huono viikko ja huono

päivä. Smökkiöitä ja -aamuja ei tule ikävä, mutta tätä porukkaa ja IE-tiimiä tulee ikävä,

mistä on haikea olo.

Palattiin kohtaan 16.4.



7. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Marianna Malkamäki Kirjoja Olkkarille 323,40 € Hyväksytty

Niels van Slooten

Lunch (sushi) with the New International

advisors 30,00 € Hyväksytty

Alli Kolho Tepsyneuvoston perehdytys 66,80 € Hyväksytty

Allan Hemming Tarvikkeita purkusessioon 3.12.2022 17,98 € Hyväksytty

Inkeri Nora Pullaa 15.12. kandipulliin 92,00 € Hyväksytty

Elina Ståhlberg Joulukuun BINGO!!! 43,75 € Hyväksytty

Julia Sippala Toimariglögien 13.12.2022 tarjoilut 46,95 € Hyväksytty

Alli Kolho

12.12.2022 Opintosektorin

toimarivirkistäytyminen ravintolassa. 90,00 € Hyväksytty

Karoliina Soini Toimarivirkistäytyminen 30.11.2022 15,00 € Hyväksytty

Venla Soininen

Toimarivirkistäytyminen, sisäsurffaus

30.11.2022 15,00 € Hyväksytty

Siiri Keränen Bussikuskin majoitus Revontuliretkellä 173,91 € Hyväksytty

Uni Erkkilä

Yhdenvertaisuuskyselyyn vastanneille

arvotut kaksi Wolt-lahjakorttia 40,00 € Hyväksytty

Julia Sippala Yhteisöneuvoksen perehdytyslounas 20,00 € Hyväksytty

Annika Viitala Päätoimitus perehdytyslounas 12.12.2022 30,00 € Hyväksytty

Lassi Mölsä Tour of the Nordics 2022 138,26 € Hyväksytty

Ulrica Bladh Hallitushengailun eväitä 31,41 € Hyväksytty

Milja Parviainen

Viestintäpäällikkö perehdytys 14.12. Miljan

osuus 9,30 € Hyväksytty

Inkeri Nora Järjestäytymiskokouksen eväät 9,92 € Hyväksytty

Aarne Talvela

Phabuneuvoston perehdytyslounas

14.12.2022 70,00 € Hyväksytty

Vilppu Viinikainen Abinaattorien perehdytyslounas 14.12.2022 30,00 € Hyväksytty



Juho Alin Rahastonhoitajan perehdytys 20,00 € Hyväksytty

Ostolaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Data Guild SCI Film Festival pizzat 241,29€ Hyväksytty

Astiva Vujujen kuohuviinilasien vuokra 129,60€ Hyväksytty

Halakomo Oy Revontuliretken halot 80,00€ Hyväksytty

Picaset Oy Vuosijuhlien pöytäkortit 177,31€ Hyväksytty

Arkkitehtikilta Phuksijäynän kulujen tasaus 175,72€

Hyväksytty

ehdollisesti,

varmistetaan

summa

Palattiin kohtaan 16.4.

8. Talous- ja hallintoasiat
8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia jäsenhakemuksia.

8.2. Laskujen maksaminen loppuvuoden aikana
Myönnettiin rahastonhoitaja Juho Alinille oikeus maksaa laskuja ja kululaskuja

puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan hyväksynnällä ajalle 15.12.-31.12.2022.

Palattiin kohtaan 16.4.

8.3. Seuraajien perehdyttäminen & perinnönsiirto
Inkeri esitti toiveen, että kaikki käyvät läpi hallitusdriven ja tekevät kansion

asioista, joita haluavat siirrettävän seuraajilleen.

Huomenna pidetään workshop, jossa päivitetään hallitustestamenttia ja

suunnitellaan HalPerSeen asiasisältöä.

Kaikki hallituksen jäsenet ovat vähintäänkin sopineet perehdytyksestä

seuraajansa kanssa.

8.4. Viimeinen dekaanilounas
Viimeisellä dekaanilounaalla oli paikalla myös ensi vuoden SCI-kiltojen

puheenjohtajia. Dekaani kertoi, että SCI pitää kesällä promootion, missä

nimitetään tohtoreita. Kiltojen näkyvyys on ollut aiemmin matala ja toiveena

olisi näkyyyden nostamista, esimerkiksi lippujen näytille tuomisella. Toivottiin



myös avustajia tapahtumaan, mistä tulee alkuvuodesta rekryviestiä ja palkkiona

illallinen.

Varadekaani Ari kertoi, että Aalto tekee ensi vuonna uudet kielilinjaukset. Tätä

varten alkuvuonna kerätään kiltojen kautta opiskelijoiden kantoja asiaan.

Lounaalla keskusteltiin myös lukukausimaksuista, jotka olleet esillä mediassa.

Aallon rehtori ei ole ilmaissut ainakaan dekaaneille, että kannattaisi

lukukausimaksuja.

Tuli myös esiin, että AYY:n linjapaperi, joka määrittää ylioppilaskunnan

poliittisia mielipiteitä, uudistetaan ensi vuonna. Sitten lounaalla juotiin jallua.

8.5. Muut esille tulevat asiat
Vuoden päätyttyä täytyy vielä tehdä toimintakertomus, josta Ullis laittaa viestiä

sen ollessa ajankohtaista.

Palattiin kohtaan 16.4.

9. Tapahtumat
9.1. AA-vujut

Tapahtuvat perjantaina. On vielä mysteeri saapuuko Valtteri Luodemäki

paikalle.

9.2. Muut esille tulevat asiat
Tänään on Historiapäivät.

Tänä vuonna on ollut paljon hienoja tapahtumia, joten annettiin niille aplodit.

Myös ensi vuonna on luvassa hienoja tapahtumia. Ehdotettiin jallujunaa. Ei

tehty jallujunaa.

Palattiin kohtaan 16.4.

10. Phuksi- ja ISOasiat
10.1. Ajankohtaiset asiat

Laura reflektoi, että keväällä ärsytti kun oli intoa eikä päässyt vielä tekemään

oikein mitään. Kesällä kaikki alkoi realisoitua phuksien saapumisen myötä ja

sitten olikin jo viikko ennen varaslähtöä, jolloin iski suuri pelko, että on tehnyt

elämänsä suurimman virheen. Sitten tuli varaslähtö, missä pääsi näkemään

phuksit ja tuli hirveän hyvä fiilis. Phuksit ovat superhyviä tyyppejä, ja Laurasta

tuntuu, että on päässyt kohtaamaan heidät oikeasti yksilöinä. On kuitenkin

pohtinut asioita, joita voisi tehdä paremmin nyt viisastuneena ja välittää nämä

eteenpäin Marialle. Keväällä on kiva päästä keskittymään vain FTMK:hon ja

tapahtumiin, kun hallitushommat ei enää työllistä.

Palattiin kohtaan 16.4.



11. MKV-asiat
11.1. Ajankohtaiset asiat

Rahim on yrittänyt aktivoida KV-opiskelijoita lakkitilausten suhteen ja yrittää

pohtia tapoja saada lakit sovitettua ja tilattua ennen vuodenvaihdetta. Rahim

reflektoi lyhyesti kulunutta vuotta. Ennen phuksien saapumista jännitti melko

paljon, mutta muistaa hetken amfilla kun huomasi, että jengi viihtyy ja totesi

ettei tämä ole niin jämäkkää vaan aika rentoa hommaa. On ollut hienoa nähdä

opiskeluvuosinaan muutos siinä, millainen KV-opiskelijoiden rooli killassa on.

Sitten vielä kevättä ja wappua tiedossa, niitä kohti.

Palattiin kohtaan 16.4.

12. Yrityssuhteet
12.1. Ajankohtaiset asiat

Hanskat tippuu. Tuukka perehdyttää Tuomaksen tänään, kävi allekirjoittamassa

viimeisen sopparin ja koittaa päästää pikkuhiljaa irti. Tyytyväinen, että päästiin

budjettitavoitteeseen ja mahdollisesti ylikin. Juho esitti kiitokset ysvitiimille ja

budjetoitujen rahulien hankinnalle. Tuukka esitti myös kiitokset koko

ysvitiimille – Aarolle, Iidalle, Konstalle, Ronjalle ja Tiialle.

Palattiin kohtaan 16.4.

13. Opintoasiat
13.1. Perustieteiden akateemisten asioiden komitea 12.12.

Kokouksessa hyväksyttiin muutoksia koulutusneuvostojen kokoonpanoihin ja

korjauksia OPS:eihin. Viimeinen kokous, jonka lopuksi muut opintovastaavat

heittivät hanskat tiskiin. Inkerillä hommat vielä jatkuvat ensi vuonna.

13.2. Infon maisterin koulutusneuvosto 13.12.
Kokouksessa hyväksyttiin dippa-aiheita sekä niiden arvosanoja. Keskusteltiin

dippatöiden formaatista ja keskustelun lopputulemana oli, että kunhan työn

sisällölliset arvostelukriteerit täyttyvät niin ulkonäöstä voidaan joustaa.

13.3. Muut esille tulevat asiat
Opintovastaavan kokoukset on nyt kaikki hoidettu.

Siirryttiin kohtaan 16.4.

14. Viestintä
14.1. Ajankohtaiset asiat

Viestintä on ollut hauskaa hommaa ja Milja kiitti kaikkia yhteistyöstä. Milja kiitti

erityisesti Juliaa erinomaisista tiedotepyynnöistä, joten annettiin tälle aplodit.

Laura kiitti Miljaa siitä, miten epämääräisistäkin tiedotuspyynnöistä saa kunnon

tiedotteita. Milja pohti, miten vallan kahvasta irti päästäminen on haikeaa, kun

ei voi enää käyttää virallisia kanavia ja rigata Lunch Lotterya. Olisi toivonut lisää

viraaliutta somessa. Katseltiin viimeisin TikTok.



Siirryttiin kohtaan 16.4.

15. Yhteisö
15.1. Toimarikuulumiset

Käytiin läpi paikoittain toimarien kuulumisia ja sovittiin, että kiitetään heitä

vielä vuodesta ennen joulua. Yhdenvertaisuusvastaavat ovat aloittaneet

yhdenvertaisuussuunnitelman teon, mutta sen viimeistely jää ensi vuoden

toimijoille, kuten myös yhdenvertaisuuskyselyn tulosten raportointi.

Häirintäyhdyshenkilöt avaavat rekryn vielä tämän vuoden puolella, jotta

saadaan uusia häryjä mukaan toimintaan vanhojen siirtyessä eteenpäin.

Laulukirjatoimikunnan projekti on loppusuoralla, mutta tekemistä vielä riittää.

Tavoitteena olisi paketoida laulukirja-projekti kevään aikana.

15.2. Toimarikysely
Viime vuonna lähetettiin toimareille kysely, jolla kerättiin palautetta

toimareilta. Ei kuitenkaan koettu, että aikaa kyselyn toteuttamiselle enää olisi,

mutta kysytään omilta vastuutoimareilta palautetta tarvittaessa.

15.3. Ajankohtaiset asiat
Julia on perehdyttänyt seuraajansa hommien saloihin. Perehdytys muistutti

monista vuoden aikana järjestetyistä tapahtumista ja asioista, jotka ovat jo

unohtuneet. Tullut tehtyä paljon juttuja. Yhteisöneuvoksen rooli varmasti

selkeytyy taas lisää ensi vuonna. Julia on vakuuttunut, että Markus on erittäin

hyvä seuraaja ja hoitaa hommat hyvin.

Keskusteltiin siitä, onko 2024, killan 25. vuosi juhlavuosi. Asia otetaan

käsittelyyn alkuvuodesta ja killan vuosikokouksessa rekrytoidaan

juhlavuositoimikunta, joka aloittaa suunnittelun.

Palattiin kohtaan 16.4.

16. Muu toiminta
16.1. Puheenjohtajiston palautehetki

Puheenjohtajisto jakoi hallitukselle diplomeita vuoden suorituksista.

Palattiin kohtaan 16.4.

16.2. Sakkojen päivitys
Sovittiin, että performanssisakkoja voi kuitata kellottamalla glögiä. Kaiken

kaikkiaan glögin kellotuksella performansseja kuitattiin seuraavasti:

- Milja kuittasi yhden (1)

- Rahim kuittasi kolme (3)

- Juho kuittasi neljä (4)

- Laura kuittasi neljä (4)

- Rebekka kuittasi seitsemän (7)

- Tuukka kuittasi kymmenen (10).



Lisäksi Rahim kuittasi skumpalla kymmenen (10) sakkoa. Rebekka ja Ruusu

kuittasivat “tarpeeksi” sakkoja glögin tarjoamisella.

Tänä vuonna on ollut paljon sakkoja ja performansseja, ja niitä on kuitattu

kunniallisesti. Loput jäänee maksettavaksi halperseeseen.

16.3. Pöytäkirjojen tarkastukset
Etenee kuin mummo lumessa, eli määrätietoisesti. Toivottiin tarkastus- ja

allekirjoitusinnon jatkuvan loppuun asti.

16.4. Maljan kohottaminen
Avattiin skumpat ja glögit. Kohotettiin malja glögin kellottamiselle ja viimeiselle

kokoukselle.

Siirryttiin kohtaan 6.
Palattiin kohdasta 6.

Nostettiin malja hienolle vuodelle, hienolle lopetukselle ja AH:n – Athenen

hallituksen – hallitukselle.

Siirryttiin kohtaan 7.
Palattiin kohdasta 7.

Nostettiin malja Juhon viimeiselle laskumonologille.

Siirryttiin kohtaan 8.
Palattiin kohdasta 8.2.

Nostettiin malja vuoden toiminnantarkastajille Ville Vuorenmaalle ja Samuel

Moawadille.

Siirryttiin kohtaan 8.3.
Palattiin kohdasta 8.5.

Nostettiin malja taloudelle, hallinnolle, dekaanille, Ullikselle ja Juholle.

Siirryttiin kohtaan 9.
Palattiin kohdasta 9.2.

Nostettiin malja tapahtumille, Ruusulle ja Rebekalle sekä koko IE-tiimille.

Siirryttiin kokoustauolle 17.28.
Palattiin kokoustauolta 17.43.



Rebekka esitteli tauon aikaisen kauppareissun ostokset, sillä Ruusu ja Rebekka

ostivat 9,25 litraa glögiä. Rahim toi kolme skumppapulloa.

Siirryttiin kohtaan 10.
Palattiin kohdasta 10.1.

Kohotettiin malja phukseille, Lauralle, ISOille ja Makelle.

Siirryttiin kohtaan 11.
Palattiin kohdasta 11.1.

Nostettiin malja fresherseille, Rahimille, Markukselle, Gáborille ja Nielsille.

Kohotettiin maljaa koko KV-sektorille.

Siirryttiin kohtaan 12.
Palattiin kohdasta 12.1.

Nostettiin malja Tuukalle, ysvitiimille, rahulille, yritysyhteistyölle ja tuloksen

ylittämiselle. Juho ehdotti maljan kohotusta Janne Immoselle. Kohotettiin

malja.

Siirryttiin kohtaan 13.
Palattiin kohdasta 13.3.

Kohotettiin malja hallopedeille, edunvalvonnalle, Inkerille, opetuslapselle,

ABItiimille, kirjastotädille, TePsy-vastaaville, valmistumiselle ja

valmistamattomuudelle. Nostettiin myös Juhon ehdotuksesta malja sille, että

Inkeri on sinkku.

Rahim ehdotti, että nostetaan malja Lauralle ja KV-ISOille vielä uudestaan

KV-sektorin puolesta.

Siirryttiin kohtaan 14.
Palattiin kohdasta 14.1.

Nostettiin malja tietskarijengille, somettajille, valokuvaajille, Kukka-tiimille,

Telegramille ja Miljalle. Kohotettiin myös malja Tuukan glögin kellotukselle.

Siirryttiin kohtaan 15.
Palattiin kohdasta 15.3.

Kohotettiin malja yhteisölle, Julialle, glögille, liveperehdytyksille,

ulkosuhdetiimille, ESTIEM-vastaavalle, minitapahtumavastaavalle,

hyvinvointiguruille, ympäristövastaaville, Herculekselle ja Xenalle, vesipedoille,

retkitoimikunnalle, kääpäkapteenistolle ja alumnisuhdevastaaville. Nostettiin

malja myös kaikille tähän mennessä mainitsematta jääneille toimareille.



Siirryttiin kohtaan 16.
Palattiin kohdasta 16.1.

Nostettiin malja vuoden toiminnan kiintopisteille, muilutusinnolle,

puheenjohtajistolle ja koko hallitukselle.

Siirryttiin kohtaan 16.2.

Nostettiin malja hienoille kokouksille, joissa on ollut ilo olla mukana. Nostettiin

malja myös sekä tämän että ensi vuoden hallituksille, sekä kaikille entisille

hallituksille. Nostettiin myös malja Vanhat hallitukset -sähköpostilistalle ja sille,

että ollaan kauniita, seksikkäitä, älykkäitä ja etenkin erittäin käytännöllisiä.

17. Muut esille tulevat asiat
Pohdittiin joulutervehdyksen laittamista Torveen. Tehdään kokouksen jälkeen.

Julia poistui 18.47.
Julia palasi 18.50.

18. Seuraava kokous
Siinä kokoukset tältä vuodelta, ensi vuonna kokoustaa AH23.

19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 18.52.

Pöytäkirjantarkastajat:

________________________________________                                      ________________________________________

Milja Parviainen Inkeri Nora

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________                                     ________________________________________

Ulrica Bladh Iida Saaristomaa


