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1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ajassa 8.26. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Emmi Peltonen ja Meri Terho. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Lisättiin kohta 16.2. Teltta. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Kiltakummimme Tuulia Telin on mukanamme kokoustamassa. Tuulia myös kertoi vähän 

kiltakummina toimimisesta. 

 

Ehdotettiin, että kohta 7 käydään ilmoitusasioiden jälkeen. 

 

Postissa tuli kutsu Majasäätiön 80-vuotisjuhlakutsu. 

 

Reetta ja Mira olivat tuoneet pullatarjoiluja. 

 

Pöytäkirjat pitäisi saada tarkastettua ja nettisivuille. 

 

Almamedialta tuli ilmoitus laskutusosoitteen muutoksesta.  

 

 

6. Hyväksyttävät laskut 

 

 

Hankinta Summa Saaja Päätös 

Pizzaa ja pähkinää -
tapahtuman pizzat 

92,00 Emmi 
Peltonen 

Hyväksyttiin 

Tuoli ja tohvelit Olkkarille 48,88 Ilona 
Rahnasto 

Hyväksyttiin  



 

 

 

 

Emmi on menossa kesällä ostamaan kirjoja Olkkarille. Päätettiin, että Emmin 

rahankäyttöselvityksiä kirjoista hyväksytään ennakkoon 300 euron edestä, jotta Reetta voi 

maksaa kulukorvaukset heti kesän aikana ilman kokouksen hyväksyntää. Reetta saa siis 

rahankäyttöselvityksiä vastaan maksaa Emmin kulut. 

 

Siirryttiin kohtaan 8. 

 

7. Mitä kuuluu? -kierros 

Jooel: Hyvää ja ihanaa kuuluu. 

Emmi: Kuuluu ihan hyvää. Pikkuveljellä oli eilen synttärit. 

Johannes: Eipä ihmeempiä. 

Lauri: Kandi tuli takaisin bumerangina. 

Tuulia: Tänään suursitsit Senaatintorilla. Kesä tulee eikä väsytä niin paljon, koska on valoisaa. 

Mira: Lähtee huomenna Köpikseen näkemään siskoaan, joka on vaihdossa siellä. 

Antti: Eilen oltiin moikkaamassa tulevia fukseja grillailuissa. Samaa tapahtumaa tarkoitus 

kehittää ensi vuodelle. 

Julia: Hyvää kuuluu, yksi tentti vielä tulossa. 

Meri: Hyvää kuuluu, nukkui ekan kerran ikkuna auki eikä tullut kylmä, eli kesä on täällä. 

Aleksi: Hyvää kuuluu, nyt koulua ja töitä päällekkäin ja siksi kiirettä. 

Reetta: Koki valaistuksen ja aloitti eilisen joogaamalla. Tuntui tosi hyvältä. 

Helinä: On käynyt myös joogaamassa. Nauttii siitä, ettei ole enää koulua. 

 

Jooel poistui ajassa 8.38. 

Helinä poistui ajassa 8.39.  

 

 Siirryttiin kohtaan 6. 

 

8. Talous- ja hallintoasiat 

8.1. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat, Hupiministeri) 

Kaikki on kunnossa. 

 

8.2. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

9. Phuksiasiat 

9.1. Phuksiopas 

Phuksiopas etenee, ja siihen otetaan tänään lisää valokuvia. Hallituskuva otettiin jo. 

 

9.2. Toimareiden kuulumiset (WappuWowwowwow, ISOvastaava, ISOt) 

Kaikille kuuluu hyvää. 

 

9.3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 



10. KV-asiat 

10.1. Survival guide 

Tarkemmat ohjeet Survival guidea varten on lähetetty. Tarkempi sisältö on myös 

mietinnän alla. 

 

10.2. Toimareiden kuulumiset (KV-ISOt) 

Odotetaan yhä tietoa siitä, miten KV-ISOt, jotka eivät päässeet paikalle ISOkoulutuksiin, 

voisivat suorittaa koulutuksensa. 

 

10.3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

KVTMK tilaa hupparit. 

 

11. Tapahtumat 

11.1. Kevätkauden päätös 23.5. 

Athenen teltta meni rikki, kun tuuli nappasi sen ja räsäytti maahan. Muuten meni ihan 

kivasti. Paikalla oli reilut 20 ihmistä. Muuten hyvä sää, mutta tuuli oli myrskyinen. 

 

11.2. Kesäpäivät 27.6. 

Käytiin läpi mahdollisuuksia kesäpäivien viettoon. Meri tekee fabo-eventin, jossa 

ilmaisee että kesäpäivät järjestetään pääkaupunkiseudulla saaristopicnicinä ja 

saunomisena. Jooel kysyy Futuricelta ja Reaktorilta, jos pääsisi jatkosaunomaan heidän 

tiloihinsa. Meri kertoo tästä nakista Jooelille, joka ei ole nyt paikalla.  

 

11.3. SCIn edarien saunailta 

 Ei edisty.  

11.4. SCI-FI sitsit 

 Tila on varattu, muuten suunnittelu ei ole edennyt.  

11.5. Toimareiden kuulumiset (Pikku-IE,Lukkarit,Valokuvaajat) 

 Kuvaajat ollut mukana ottamassa phuksiopaskuvia.  

 

11.6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

 IE on siivonnut varaston.  

 

12. Ulkosuhteet 

12.1. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, OTMK, SCI-vastaava) 

 Meri tapaa vuosijuhlatoimikuntaa tässä kesän aikana ja lyö asioita lukkoon juhlien 

kanssa.   

 

12.2. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Piste tulee keskiviikkona 19.8. picnicille Athenen kanssa, joka järjestetään Rovio-

saunalla.  

 

13. Opintoasiat 

13.1. Opintosuunnitelma 

 PAK:issa hyväksytty lopullisesti infon uusi dippavaiheen opintosuunnitelma.  



13.2. Pizzaa&Pähkinää 

 Emmi on hämmentynyt, koska Risto Sarvaksella ja Vesa Kantolalla on feikkifacebook-

nimet. Futurice toi viskiä Athenelle. Se on nyt hallituskaapissa. Emmi toivoisi 

tulevaisuudessa myös naisia puhumaan pizzaa&pähkinää -tapahtumaan, kun keväällä on 

ollut miespainoitteista.  

13.3. Toimareiden kuulumiset (Abivastaava, Alumnisuhdevastaavat, Hallopedit) 

Tällä viikolla on ollut uuden alumnihallituksen järjestäytymiskokous. Kokouksessa 

käytiin läpi alumnien tulevaisuuden suunnitelmia ja osallistumista. Alumnihallitus 

koostuu nyt hyvin eri-ikäisistä valmistuneista ja kohta valmistuvista infolaisista. 

Tarkoituksena olisi saada enemmän kesäpäiviä, excuja, afterworkeja yms. Seuraavaan 

alumnikokoukseen kutsutaan mukaan Mikko ja Marianna, alumnisuhdevastaavat.  

13.4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

 Opintoneuvojan hommat loppuvat, mutta Emmi aikoo sanoa kaikille, että edelleen hoitaa 

osittain hommaa esim. tekemällä mallilukujärjestykset syksyksi.  

Emmi on selannut palautetta, esimerkiksi kandivaiheesta saatua. Yleisesti palaute on 

ollut melko huonoa. Aallossa opiskelijat eivät koe saaneensa apua opinnoissaan 

opettajakunnalta. Tätä selittää muun muassa kandikurssien osallistumismäärät. 

Tarvitaan kulttuurimuutosta henkilökunnan sekä killan puolelta. Hallituksen pitäisi 

kutsua proffia kahvittelemaan Olkkarille.  

Vuoden päästä infon sisäänotto on taas 40. Tänä vuonna viimeisen kerran 45. Infollekin 

tulee kiintiöt ensikertalaisiin.  

Muistetaan syksyllä kutsua taas SCI-tyyppejä yhteisille aamupaloille. Ja myös 

professoreita ja opettajatutoreita!  

14. Tiedotusasiat 

14.1. Some-vastuut 

 Julialla kesäkuun vuoro. Kesäpäivistä tehdään myös päivitys.  

14.2. Toimareiden kuulumiset (Kukan toimittajat, Kukan taittajat, ATK-partio, 

Ulottuvuusvastaava, Historioitsija) 

 Kukkaviikonlopun päivämäärä on julkaistu. Alustavasti se pidetään Antti Nupposen 

luona Porkkalassa.  

 

14.3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

 Taittajat lähtee syksyllä vaihtoon, joten vaihtoehtoisia mahdollisuuksia kartoitetaan.  

15. Yrityssuhteet 

15.1. Kuulumiset 

 Merillä ja Jooelilla on huomenna yhteinen ähkymiitti.  

15.2. Toimareiden kuulumiset (Excumestari, Marathoonari, TEK-kiltayhdyshenkilö) 

15.3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Illan aikana konsulttikyselyyn oli tullut n. 30 vastausta. Vielä tarvitsee n. kaksi kertaa sen 

verran.  

16. Muu toiminta 

16.1. Prodeko-yhteistyö 



 Heiteltiin ideoita Prodekon hallitus vastaan Athenen hallitus -pesisottelusta. Mistään ei 

ole kommunikoitu Prodekon kanss, mutta joka tapauksessa jotain prodekoyhteistyötä 

pitää järjestää kesän aikana.  

Seuraavaksi pitäisi selvittää yhteinen ajankohta. Aleksi pistää Villelle viestiä yhteisestä 

päivästä.  

16.2.  Athenen teltta  

 Teltta meni rikki kevätkauden päättäjäisissä (mutta ei ollut kenenkään vika). Aleksi ottaa 

koppia varaosien selvittämisestä. Todettiin, että olisi hyvä saada kesän aikana korjattua.  

17. Muut esille tulevat asiat 

 Keskusteltiin viime vuoden hallitusvideosta phukseille. Päätettiin, että ensi vuodeksi 

tehdään myös, mutta niin, että hallituksella on päällä supermageet eläinsasut. Antti ja 

Reetta on päävastuussa videon koordinoimisesta.  

Helinän kanssa pitäisi keskustella eläinasujen ja haalarimerkkien painatusten 

päivämäärästä. Järjestetään afterworkina.  

 Annetaan Reetta Arokoskelle oikeudet maksaa kesällä tulevia laskuja, jos on saanut 

hyväksynnän puheenjohtaja Aleksi Pyykköseltä.  

18. Seuraava kokous 

 Pidetään seuraava kokous 27.6. lauantaina, jos sille nähdään tarvetta. Elokuussa 

tarvitsee todennäköisesti tavata videoihin liittyen. Jos halutaan järjestää joku afterwork 

kesällä, Lauri voi varata Futulta saunaa käyttöön.  

18.1. Pullavuoro 

Katsotaan asiaa syksymmällä.  

19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 10.11.  

 

 

 

 


