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Puheenjohtaja: Aleksi Talsi 

Sihteeri: Alexia Leimu 

Paikalla:  

Aleksi Talsi 

Alexia Leimu 

Antti Tolppanen 

Niklas Hellström 

Johanna Rantanen 

Jessica Mason 

Ilona Rahnasto 

Kaarlo Kock (poistui kohdassa 8.3 ja palasi kohdassa 8.6) 

Roope Pääkkönen 

Olli Kiikkilä (saapui kohdassa 4) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ajassa 12:16. 

 

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 Niklas Hellström ja Johanna Rantanen. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.  

 

Olli Kiikkilä saapui ajassa 12:18. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Aleksi toi kokoustarjoiluiksi viinirypäleitä ja donitseja.  

 

Postissa tuli Aino-lehti, Geometres-lehti, AYY:n vuosijuhlakutsu sekä Fyysikkokillan ja 

Kemistikillan hallituskuvat. 

 

6. Hyväksyttävät laskut 

 

Rahankäyttöselvitykset: 
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Saaja Summa Perustelu Päätös 

Ilona Rahnasto 32,36 € Vuosijuhlalahja Indecs & 

Fyysikkokilta 

Hyväksyttiin 

Niklas Nisén 266,05 € 2 x pleikkaohjaimet ja 

Ikea-ostokset 

Hyväksyttiin 

Johanna 

Rantanen 

8,23 € Maanmittarikillan 

vuosijuhlalahja sekä 

kokoustarjoilut 

Hyväksyttiin 

Laura Niemi 12,99 € Vaaka Olkkarille Hyväksyttiin 

Laura Niemi 5,47 € Nahkatorstain ruoat Hyväksyttiin 

 

 

7. Mitä kuuluu? -kierros 

Ilona: Ihan hyvää, ei ihmeempää. Oli hyvät vujut Tampereella. 

Olli: Kotiuduin viime viikolla intistä. Nyt pöhinää, että mitä teen elämällä. Vähän ottanu 

lepii. Toimarihommia luvassa. 

Kaarlo: Tiivistettynä: tärisee vieläkin, mikä ei johdu siitä että on kylmä. Oli hyvät vujut, 

meni vähän aikaseen. Melkein hyppäsi silliksen pomppulinnasta asfalttiin. Mutta 

tyytyväinen, ettei lähtenyt risteilemään. 

Aleksi: Aika tiiviisti kouluhommia, tänäänkin herännyt seitsemältä. Onneksi 

viikonloppuna ehti ottaa iisimmin. Phuksijäynässä oli hauskaa. 

Alexia: Perjantaina oli hauskat vujut Tampereella. Viimeiset kaksi viikonloppua on tullut 

vujuilua, joten nyt on pitkästä aikaa ihana katsoa tyhjempää kalenteria. 

Antti: Lääkiksen vujuilla oli hauskaa, oli hyvä meno. Toipui nopeasti, koska Sveitsissä 

asuva sisko tuli käymään. Lisäksi vähän yllätti, että yhden esseen dedis ei olekaan 

perjantaina vaan keskiviikkona. 

Niklas: Kuuluu hyvää, viikonloppuna sai rentoutua. Perjantaina oli lukion alumnisitsit. 

Kohta lähtö reissuun. 

Johanna: Tänään ollut kiire päivä. Menneellä viikolla avasi skumppapullon sapelilla! 

Huomenna lähtö Espanjaan. 

Jessica: Kuuluu tosi hyvää. Oli tosi hauska phuksijäynäpäivä. Siellä joutui “uhrattavaksi”, 

mutta selviytyi elossa. 

Roope: Tänään pitkästä aikaa heräsi niin, että oli hyvä olo. Viime viikolla oli AS:n 

kotimaan pitkä ja lisäksi hallituksen kämppäkierros.  

 

8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Hallituksen sisäinen palaute 
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Käydään hallituksen antamia palautteita läpi enemmän ensi viikolla. 

 

2. AYY:n yhdistysilmoitus ja toiminta-avustus 

Aleksi jatkaa AYY:lle tehtävän yhdistysilmoituksen tekemistä. 

Yhdistysilmoituksen tekee jokainen AYY:n alainen yhdistys maaliskuun loppuun 

mennessä. 

 

3. Uudet jäsenet 

Menneellä viikolla oli tullut jäsenhakemus Olli Kiikkilältä, hyväksyttiin hänet 

Athenen jäseneksi. Olli ja Roope Pääkkönen olivat kokouksessa esittäytymässä; 

toivotettiin heidät tervetulleiksi Atheneen.  

 

Kaarlo poistui ajassa 12:34. 

 

4. Sähköinen rahankäyttöselvitysjärjestelmä 

Niklas ollut yhteydessä Prodekon rahastonhoitajaan asian tiimoilta, ja jatkaa 

asian hoitamista reissunsa jälkeen. 

 

5. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatirehtöörit, VujuTMK, Namutäti, OTMK) 

Vujutoimareille kuulunee hyvää. Namutädille kuuluu myös hyvää, kävi OTMK:n 

kanssa Ikeassa hommaamassa paljon tavaraa Olkkarille. 

 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Niklas hommaa SIM-kortin “Olkkaripuhelimeen” reissunsa jälkeen. 

 

Kaarlo palasi ajassa 12:36. 

 

9. Yrityssuhteet 

1. Sopimukset ja tapaamiset 

Viime viikolla Antti hoiti keskeneräisiä soppareita eteenpäin. Seuraavaksi 

menossa tapaamiseen SC5:n kanssa. Hommat etenee. 

 

2. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, 

TEK-kiltayhdyshenkilö) 

McKinseyn 2nd Year Dinner oli viime viikolla. Antti pistää palautekyselyjä 

osallistujille piakkoin. Tapahtuman osallistujien valintaperusteet olivat jääneet 

hiukan epäselviksi osalle, mistä Antti pistää palautetta yritykselle. Lisäksi tulossa 

on HiQn excu sekä Solinorin Hackathon. Myös marathoonarit ovat jo tehneet 

paljon suunnitelmia. 

 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
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Ei muuta. 

 

10. Opintoasiat 

1. Opintosektorin kuulumiset 

Ei ihmeempiä. 

 

2. Aallon YT:t 

Asiat etenevät, muun muassa viestiä laitettu kauppiksen viestinnän 

ainejärjestölle koskien infon kandivaiheen viestinnän kurssien korvaavuuksista. 

Aleksi ja muut SCI:n puheenjohtajat sopivat tapaamisajan Laurin ja Marin 

kanssa.  

 

3. Haastattelu Ainoon 

Johanna lähetti vastaukset Ainon toimittajalle, jutun pitäisi tulla luettavaksi 

ennen lehden julkaisua. 

 

4. Proffakahvit 5.4. 

FB-tapahtuma luodaan pääsiäisen jälkeen ja muistutusmailia laitetaan 

henkilökunnalle ja killalle. Tapahtuma on pakollinen hallitukselle. 

 

5. Abimarkkinointi-workshop 5.4. 

Tapaaminen abitoimikunnan kanssa oli viime viikolla. Workshop tulossa 5.4., 

siellä tarkoituksena tehdä projektisuunnitelma abimarkkinoinnista. Tämän 

vuoden hakuihin ei mahdollista enää vaikuttaa kovin paljon, mutta esimerkiksi 

sosiaalisiin medioihin voisi vielä lisätä tietoa infosta. 

 

6. Fuksivartit 

Yhteensä kahdeksan ilmoittautunut fuksivartteihin. Jessica oli käynyt vartissa 

viime viikolla, koki konseptin toimivaksi ja positiiviseksi. Varteissa on paljon 

tilaa, joten ne avataan myös muille kiltalaisille.  

 

7. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Abivastaava) 

Ei erityistä. 

 

8. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

11. Phuksiasiat 

1. Phuksisektorin kuulumiset 

Yleisesti hyvin menee. 
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2. Club X 

Joel on luvannut selvitellä lipunmyynnin tilannetta. Mikäli järjestelyissä on 

haasteita, kannustetaan phuksien vuosikurssi tueksi. 

 

3. Phuksijäynä 19.3. 

Tapahtuma oli onnistunut, phuksit olivat tykänneet. Joitakin haasteita oli, mutta 

kaikki sujui lopulta hyvin. Harmillisesti osallistujamäärä tuntui aika ajoin hiukan 

vähäiseltä. 

 

4. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Wappupupunubu, Hercules & Xena) 

Ei kummempia. Hercules & Xena järkkäilleet huomista tankotanssikokeilua. 

ISOja on ilmoittautunut hyvin ISOkoulutuksiin. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

12. Ulkosuhteet 

1. Ulkosuhteiden tilanne 

Ulkosuhteiden saralla menee hyvin, tulevien viikkojen aikana on paljon 

kaikenlaista järkkäilyä luvassa. 

 

2. Metrocrawl 

Tapahtuma etenee hyvää tahtia. Keskiviikko-iltana Sini menee Veeran kanssa 

tapaamaan medialaisia ja suunnittelemaan yhdessä haalarimerkkiä. Eilen oli 

ilmoittautumisen deadline. Tapahtuman jatkopaikaksi on varmistunut Kaiku.  

 

3. Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto 

Lippuja saatiin tilattua 14 kappaletta athenelaisille. Sini sopinut, että 

prodekolaisten kanssa voidaan sopia lippujen jakamisesta suuntaan tai toiseen 

kysynnän mukaan. Prodeko on tilannut bussin, johon mahtuu yhteensä 53 

henkilöä. Facebook-tapahtumaa ja ilmoa järkkäillään lähempänä tapahtumaa. 

 

4. Aamupalat 

Tällä viikolla on aamupala actilaisten kanssa Olkkarilla klo 9:00. KY-aamupala on 

sovittu tiistaille 12.4. klo 9:00. 

 

5. Athenen vanhempainyhdistys 

Aleksi ja Sini menossa torstaina tapaamaan vanhempia Aria ja Hannaa 

juttelemaan lisää Athene Angelsista.  

 

6. Vuosijuhlaedustukset 
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Eilen tuli kutsu Actin vujuille, tapahtuma on samana päivänä After Tentti 

-saunan ja Hermanninsitsien kanssa. 

 

7. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat) 

Hyvää kuuluu. 

 

8. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Sini tapasi viime tiistaina pisteläisiä After Tentti -saunan suunnittelun merkeissä. 

 

13. KV-asiat 

1. KV-sektorin kuulumiset 

KV-ISOhaut ovat hyvällä mallilla. Muutama ISOhakemus lisää on tullut 

menneellä viikolla, joten kaikkiin ISOryhmiin on nyt tiedossa KV-ISOt. Lisäksi 

Athene International -Facebook-ryhmään Jessica on laittanut mainostusta Club 

Americasta.  

 

2. Toimareiden kuulumiset (KV-phabu) 

KvTMK pitää huomenna laulukokeet KV-opiskelijoille.  

 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Tänään on International Sitsien lipunmyynti. 

 

14. Tiedotusasiat 

1. Sosiaalinen media 

Ilona tekee tänään Athenen FB-sivuille mainostusta Club Americasta. Aleksi 

jutellut Merin kanssa Athenen Twitteristä. Keskusteltiin, että Twitter-tiliä voisi 

aktivoida esimerkiksi jakamalla siellä Athenen Instagram-kuvat erityisesti 

excuilta. Antti ja Ilona katsovat asiaa eteenpäin. 

 

2. Uudet nettisivut 

Seuraava tapaaminen asiaan liittyen on torstaina klo 16:15. Sivujen rakenne 

alkaa olla selvillä, torstaina tarkoituksena katsoa sisältöä enemmän.  

 

3. Kukka 

Tänään klo 16 on WappuKukan ideointisessio. Lisäksi Alexia yrittää mielellään 

vielä tälle viikolle saada workshopin, jossa teknistä puolta katsottaisiin lisää. 

 

4. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaaja, Info.fi-vastaava, 

Kukan toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija) 

Ilona ei ole ollut sen enempää yhteydessä toimareihinsa. Alexia ollut yhteydessä 

historioitsijaan, joka on phuksikipparin roolissa kiireinen Wappuun asti.  
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5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Ilona toivoo, että viikkotiedotteen sisältö lähetetään ajoissa, jotta ne ehtisivät 

oikealla viikolla tiedotteeseen. 

 

15. Tapahtumat 

1. Kaljakroketti 16.4. 

Kaljakroketin ajankohdasta ollut keskustelua; kroketti on heti Wappusitsien ja 

-silliksen perään lauantaina, mikä voi karsia kiltalaisten osallistumista. 

Parempaa ajankohtaa ei kuitenkaan ole oikein löytynyt. Myös kiintiötä 

tapahtumalle voitaisiin miettiä, sillä edes kaikki halukkaat kiltalaiset eivät 

välttämättä ole mahtuneet tapahtumaan. 

 

2. WappuAalto 20.4. 

Tapahtumasta tuli mailia hallitukselle, paikalle tarvittaisiin rastinpitäjä. 

Katsotaan ensi viikolla lisää. 

 

3. PreWappu-sitsit 23.4. 

Hommat etenee, tällä viikolla tulossa ilmo. Myös hallituslaiset ovat mukana 

tapahtumassa sitsaamassa ja töissä. Töihin keittiöön ilmoittautui ainakin Jessica. 

 

4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 

Ei ihmeellistä. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

16. Muu toiminta 

1. Kahvikuppigate 

Olkkarilla on viime aikoina näkynyt paljon likaisia kuppeja, joten tältä viikolta ei 

myönnetä skumppaa. 

 

2. Kiltatuotteiden tilaus 

Läppäritarrat eivät ole edenneet. Ilona toi kokoukseen kiltalaisten tekemiä 

suunnitelmia toimarihaalarimerkeistä. Nooran tekemä suunnitelma sai 

hallituksessa eniten kannatusta. Ilona keskustelee Nooran kanssa ja vie asiaa 

eteenpäin. 

 

3. Hallitushärpäke 

Ilona ja Alexia miettineet mahdollisuuksia. Ideoiksi noussut esimerkiksi 

joukkuepaidat, haalareihin kiinnitettävät henkselit, hupparit ja hatut. 
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Keskustellaan asiasta ensi viikolla lisää. 

 

4. Sakkojen päivitys 

Antti esitti mahtavan runon Doodle-myöhästymisestään. Alexia päivittää 

uusimmat sakot sakkolistaan. 

 

5. Seuraavan kokouksen pullavuoro 

Seuraavan kokouksen pullavuoro on Antilla. 

 

6. Pöytäkirjojen tarkistukset 

Alexia muistuttelee tarkastajia pöytäkirjojen tarkastuksista. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

Ei muuta. 

 

18. Seuraava kokous 

Seuraava kokous sovitaan doodlaamalla. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 13:51. 

 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Johanna Rantanen Niklas Hellström 

 

 

 

Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Aleksi Talsi Alexia Leimu 
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