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Veera Vimpari 

Antti Tolppanen 

Johanna Rantanen 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ajassa 18:15. 

 

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 Joel Lappalainen ja Sini Leskinen. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys seuraavin muutoksin: lisättiin kohta 12.5 Yritysilta 

sekä kohta 10.4 Founder’s Talk ja siirrettiin muita kohtia vastaavasti. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Postissa tuli Aalto-yliopistolta kutsu lukuvuoden avajaisiin sekä Athenen 

haalarimerkkejä.  

 

Johanna toi kokoustarjoiluiksi banaania ja viinirypäleitä. 

 

Menneellä viikolla tuli myös Joelin tilaama killan beer pong -pöytä sekä siihen 

spray-maalit. Lisäksi Joel ilmoitti tehneensä luonnoksen Athenen nettisivuille 

laitettavasta beer pong -pöydän varauskalenterista. 

 

6. Hyväksyttävät laskut 

Laskut: 
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Saaja Summa Perustelu Päätös 

Turun 

haalarimerkki 

Oy 

212,45 € Athenen haalarimerkit Hyväksyttiin 

B & E Ventures 

Oy 

121,30 € Killan beer pong -pöytä Hyväksyttiin 

 

Rahankäyttöselvitykset: 

 

Saaja Summa Perustelu Päätös 

Joel Lappalainen 51,80 € Spray-maalit killan beer pong 

-pöytää varten. 

Hyväksyttiin 

 

7. Mitä kuuluu? -kierros 

Sini: Hyvää, hyvät eväät. Kiire. 

Joel: Hyvää. Paljon tapaamisia ollut. 

Jessica: Ollut aika kiireistä, mut kuuluu hyvää. 

Veera: Hyvää, mä sain tikkarin. 

Aleksi: Kuuluu myös hyvää, aika kiireisiä viikkoja ollut. 

Jessica: Mullekin kuuluu hyvää. 

Antti: Muuten hyvää, mut vähän flunssainen olo. 

Alexia: Kuuluu hyvää, ei kummempia. 

 

8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Vuoden tavoitteet: läpikäynti ja syksyn suunnittelu 

Käytiin yksityiskohtaisesti läpi vuoden tavoitteita. Keskusteltiin siitä, miten 

tavoitteet ovat tähän mennessä toteutuneet, sekä siitä, miten syksyllä jatketaan 

tavoitteiden edistämistä. 

 

a. Hallituksen yhteishenki ja yksilöiden hyvinvointi 

Hallituksen sisäiset juttutuokiot on koettu hyväksi konseptiksi. Myös 

keskusteluilmapiiri on ollut kannustava ja positiivinen; vaikka joistakin 

asioista olisikin ollut erimielisyyksiä, kaikkien mielipiteitä on kuultu ja 

asioita on voitu läpikäydä hyvällä ja rakentavalla keskustelulla. 

 

Mietittiin, kuinka voitaisiin syksyn aikana vielä enemmän oppia 

ymmärtämään muiden hallituslaisten virkoja ja tehtäviä. Ehdotettiin 
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esimerkiksi konseptia, jossa vuorollaan jokaisen hallituslaisen 

“ennakkotehtävänä” olisi tutustua toisen hallituslaisen rooliin ja 

kokouksessa käydä läpi tämän asioita. Koettiin idea sellaisenaan 

kuitenkin jokseenkin hankalaksi, koska toisen rooliin ei välttämättä 

pääse syventymään kovin paljon, jolloin asioiden käsittely jäisi 

pintaraapaisuksi.  

 

Päädyttiin lopulta konseptiin, jossa kiertävänä vuorona jokaisen 

kokouksen yhteydessä pullavuorossa oleva pitää pienen presiksen 

omasta virastaan. Käytännössä toteutus hoidetaan siten, että muut 

hallituslaiset voivat etukäteen käydä lisäämässä docsiin kysymyksiä 

tämän virkaan ja tehtäviin liittyen. 

 

Lisäksi keskusteltiin lyhyesti siitä, liittyykö kokouksien venähtämiseen 

haaste. Esiin tuli, että esityslistan lopussa olevat asiat saatetaan joskus 

käydä läpi turhan tiukalla aikataululla, jolloin kaikkea ei välttämättä 

keretä käsittelemään niin paljon kuin olisi tarve. Todettiin, että 

esityslistan kohdat kiertävät, joten jokaisen sektorin asiat ovat vuorollaan 

esityslistassa viimeisenä, eikä asiaan siten liity ongelmaa. 

 

Muistutettiin vielä lopuksi, että loppuvuodesta on tulossa vielä yksi 

palautekierros sekä yhdet juttutuokiot. 

 

b. KV-toiminnan integrointi kiltaan 

Haasteena on aikaisemmin ollut KV-toiminnan ja phuksitoiminnan 

jakautuminen liiallisesti omiksi sektoreikseen. Tällä hetkellä tavoitteena 

on, että KV-toiminta ja phuksitoiminta kulkevat käsi kädessä, mikä 

tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lähtökohtaisesti kaikki phuksitapahtumat 

ovat myös KV-opiskelijoille suunnattuja. Tämän takia etenkin 

phuksikapteenin ja KV-mestarin väliseen kommunikaatioon on 

kiinnitetty erityistä huomiota, ja se on sekä Jessican että Joelin mukaan 

onnistunut erinomaisesti, ja molemmilla on syksystä hyvät fiilikset. 

 

Tärkeänä huomiona tuli esille, että kaikista tapahtumista, myös 

esimerkiksi kulttuurineuvoksien järjestämistä tapahtumista, tulisi lisätä 

tapahtumakuvaukseen myös englanninkieliset kuvaukset. Mietittiin 

myös sitä, voisivatko KV-opiskelijat osallistua myös joillekin excuille. 

Varsinkin osassa firmoista tämä onnistunee vaivatta, sillä niissä 

käytetään muutenkin englantia. 

 

c. Edunvalvonta ja abimarkkinointi 
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Edunvalvonnan suhteen keväällä haastetta on luonnollisesti riittänyt 

eniten YT-neuvotteluihin liittyen. Suurin osa YT-neuvottelujen 

vaikutuksista kursseihin on selvillä, vaikkakin ongelmia riittääkin. 

Esimerkiksi Vuorovaikutustekniikan studio -kurssilla ei tällä hetkellä ole 

tiedossa vastuuopettajaa. Keskusteltiin, että kursseista on paljon 

epätietoisuutta kiltalaisten keskuudessa, minkä vuoksi killalle pitäisi 

saada koottua infopaketti, joka sisältäisi tarvittavat tiedot 

kurssikohtaisesti. Tätä on yritetty jo pidemmän aikaa kysellä koululta, 

mutta koontia ei ole vielä tehty. 

 

Ehdotettiin syksyn aikana hallopedien kokousta, jossa käsiteltäisiin 

isommalla skaalalla, mitä info on tulevaisuudessa, mitä opiskelijat 

haluavat jne. 

 

Abimarkkinointiin liittyen Johannalla oli kolme tärkeää tavoitetta 

syksylle. 

1) Kerätään lista lukioista sekä ilmomasiinasta tiedot siitä, keitä 

kiltalaisia on tullut mistäkin lukiosta. Tavoitteena olisi, että 

mahdollisimman monissa lukiossa käytäisiin syksyn aikana kertomassa 

infosta. 

2) Ongelmana on, että infosta on edelleen yleisellä tasolla niin vähän 

tietoa, joten kaikki koulutusohjelmaan sopivat ihmiset eivät löydä infolle. 

Johanna on keskustellut tutun lukion opinto-ohjaajan kanssa, ja ideana 

on tullut, että esimerkiksi pääkaupunkiseudun opojen maililistan kautta 

voitaisiin koota opinto-ohjaajille infopaketti informaatioverkostoista. 

3) Aalto järjestää marraskuussa infotilaisuuden, jonka yhteydessä 

voitaisiin toteuttaa myös infon markkinointia. 

 

Lisäksi Joel ilmoitti, että Espoonlahden lukiosta on perjantaina tulossa 

170 lukiolaista tutustumaan Perustieteiden korkeakouluun. Tilaisuudesta 

lähtee neljä eri kiertoryhmää, joista yksi käy myös Olkkarilla. Mietittiin, 

että lukiolaisille olisi hyvä olla jaettavana flyereita infosta ja Athenesta. 

Todettiin, että varoitusaika niiden tekemiseen jo kyseiseen tapahtumaan 

on liian lyhyt. 

 

Syksyllä jokaisessa kokouksessa seurataan abimarkkinoinnin 

tavoitteiden etenemistä. Myös hallituslaiset tarvittaessa ja omien 

tehtäviensä salliessa osallistuvat ja tukevat. 

 

d. Viestintä ja IT-palvelut 

Nettisivut ovat pitkälti valmiina, jotakin hiottavaa ja sisällön lisäämistä 
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vielä on.  

 

Tänä vuonna kiltaa on saatu näkyväksi sosiaaliseen mediaan, Snapchat- 

ja Instagram-tilit on luotu ja ne ovat hyvin toiminnassa. Keskusteltiin, 

onko tarvetta erityiseen aktiivisuuteen killan Twitterissä. Yritysten 

puolelta ei ole ilmennyt erityistä tarvetta siihen, minkä lisäksi todettiin, 

että enemmistö kiltalaisista ei käytä Twitteriä. Todettiin, että tarvetta 

killan Twitterin päivittämisen lisäämiseen ei siis ole. 

 

Yksi tärkeä tavoite, sähköinen rahankäyttöselvitysjärjestelmä, saatiin 

toteutettua onnistuneesti. Myös sähköinen namubuffa on edennyt hyvin 

ja on miltei valmis. 

 

e. Ulkosuhteiden syventäminen 

Ulkosuhteita on saatu paitsi ylläpidettyä myös entisestään syvennettyä 

erinomaisesti. Yhteistyötä on tänä vuonna ollut mukavasti esimerkiksi 

Aalto Marketing Societyn, Pisteen, Median ja Man@gerin kanssa. Näihin 

yhteistyökuvioihin liittyen on syksyllä tulossa tapahtumia, esimerkiksi 

kesägrillailu Pisteen kanssa, Merikortteli Case Night sekä Man@gerin 

isännöimä tapahtuma Tampereella. Lisäksi keväällä toteutettiin 

onnistuneesti aamupaloja muiden kiltojen ja ainejärjestöjen hallituksille. 

 

Täysin uusina ulkosuhteina on Athene Angels, jonka toiminta on saatu 

toimivasti käyntiin. Jatkossa pidetään huoli siitä, että sen toiminta olisi 

aktiivista, ja tulisi entistä näkyvämmäksi kaikille kiltalaisille.  

 

Ensi keväänä järjestetään HBS, johon Athenea keväällä kyseltiin mukaan, 

ja johon löytyi kiinnostusta. Myös ESTIEMin toimintaan liittymistä on 

valmisteltu. 

 

2. Uudet jäsenet 

Menneellä viikolla ei ole tullut uusia jäsenhakemuksia. 

 

3. Kiltatoiminnan kehittämisrahasto 

Viime viikolla annettiin Joelille lupa hankkia killalle beer pong -pöytä. Pöytä on 

nyt saapunut ja spray-maalit hommattu. Rahastossa on jäljellä reilu 800 euroa. 

 

4. Pre-wappusitsien laskutukset 

Ei uutta. 

 

5. Vaalit ja vaalijatkot 
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Vaalit ja vaalijatkot järjestetään lokakuun lopussa. Aleksi esittää ensi viikon 

kokouksessa päivämääräehdotukset. 

 

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

Marathoonarien kanssa on keskusteltu budjetista, kaikki vaikuttaa hyvältä. 

Namutäti aloittaa ensi viikolla jääkaapin täyttämisen. 

 

7. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

9. Tapahtumat 

1. Syksyn tapahtumat 

Tapahtumia on tulossa paljon. PikkuIE:n kanssa on käyty läpi tapahtumien 

päivämääriä. 

 

2. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 

PikkuIE:lle kuuluu hyvää. Lukkarimestari ok.  

 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

10. Opintoasiat 

1. Aallon YT-tilanne 

Tassulta oli tullut vastausmaili kysymyksiin, joita kiltalaisilta on tullut koskien 

YT-neuvottelujen seurauksista kursseihin. Estetiikan kurssi on tarkoitus järjestää 

aikataulun mukaisesti keväällä vierailevan opettajan voimin. 

Vuorovaikutustekniikan studio -kurssi on vielä vailla vastuuopettajaa.  

 

Media-trackin kursseista suurin osa on eliminoitu, joten suunnilleen samoilla 

kursseilla voi toistaiseksi suorittaa sen tai User Centered Design -trackin. 

Keskusteltiin, että trackit saatetaan myös tulevaisuudessa yhdistää. 

 

Lisäksi Johanna ilmoitti, että matematiikan laitos on päättänyt lopettaa 

matematiikan kursseilta välikokeiden pitämisen. 

 

2. Abimarkkinointi ja opotapahtuma 

Käsiteltiin kohdassa 8.1.c. 

 

3. Opintosuunnitteluvartit 

Konsepti säilyy ennallaan. Johanna toteuttaa Susannan ja Marjon kanssa 

alkusyksystä. 
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4. Founder’s Talk 

Founder’s Talk on Prodekon järjestämä rento tapahtumakonsepti, jossa on 

vierailevia puhujia ja tarjoiluja. On ollut puhetta, että tapahtumaa voisi hoitaa 

yhteistyössä Athenen kanssa. Koettiin, että kiinnostusta Athenesta löytyy. 

Johanna ottaa asiasta kopin. 

 

5. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Abivastaava) 

Toinen PizzaOrava lähti vaihtoon. Alumnisuhdevastaavien kanssa on 

suunniteltu, että Pizzaa&Pähkinää-tapahtumaan kutsutaan syksyksi puhujiksi 

alumneja. P&P-tapahtumaan on tulossa myös McKinsey, joka toivoo kyseiselle 

kerralle paikalle myös inkubiolaisia. 

 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Johanna listasi kaikki Olkkarin kirjahyllyn kirjat. Joitakin ylimääräisiä kirjoja 

löytyi, ja toisaalta joitakin myös puuttui – Johanna laittaa niistä kyselyä 

kiltalaisille. 

 

11. Ulkosuhteet 

1. Helsinki Business Symposium 

Sini laittoi tänään mailia HBS:n järjestäjille. 

 

2. Athene Angels  

Ei uutta. Lokakuussa on tulossa tapahtuman suunnittelua. 

 

3. Merikortteli Case Night 20.9. 

Etenee hyvin, lähipäivinä luodaan Facebook-tapahtuma. 

 

4. Kesägrillailu Pisteen kanssa 26.8. 

Tapahtuma on tällä viikolla. Sini on sopinut hankkivansa pisteläisen kanssa 

ruoat paikalle. 

 

5. Vuosijuhlaedustukset 

Ei uutta koskien vuosijuhlaedustuksia. 

 

6. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat) 

Miitti tulossa kulttuurineuvoksien kanssa. 

 

7. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Fyysikkokillalta tuli mailissa kutsu pallomeriuimakisaan. 
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12. Yrityssuhteet 

1. Marathon 

Varauksia on tehty. Hyvä reissu tulossa. 

 

2. Excut 

Excuja tulee. Esimerkiksi Reddal on suunnittelemassa excua syksylle. 

 

3. Phuksikassit 

Sisältö täydentyy koko ajan. 

 

4. Uudet sopimukset ja tapaamiset 

Tapaamisia on ja uusia sopimuksia syntyy. 

 

5. Yritysilta 

Yritysiltaan ilmoittautui yksi uusi kiinnostunut firma. Tällä hetkellä 

tapahtumassa on siis kolme yritystä: Accenture, Affecto ja Columbia Road. Viime 

vuonna tapahtuma ei ollut täysin onnistunut, joten tänä vuonna suunnitellaan 

konsepti tarkasti ja viestitään se tarkasti yrityksille. Alustava ajankohta 

tapahtumalle on marraskuun alussa. 

 

6. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, 

TEK-kiltayhdyshenkilö) 

Hyvin menee, rekryviestejä on alkanut tipahdella ja excumestari palasi lomilta. 

 

7. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

13. KV-asiat 

1. KV-orientaatio 

Kaikki etenee hyvin. KV-opiskelijat vaikuttavat innostuneilta. 

 

2. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

14. Phuksiasiat 

1. Varaslähtö 2.9. 

Tapahtuma lähestyy. Tänä vuonna phuksikassit jaetaan phukseille jo Amfilla.  

 

2. Orientaatio 

Joel jakoi orientaatioviikon aikataulun hallituslaisille. Hallitus tulee 

esittäytymään phukseille maanantaina klo 11-12. Lisäksi hallituksella on Aalto 
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Partyssa rasti. 

 

3. Fuksisitsit 16.9. 

Pieniä ongelmia on ilmennyt: sitseille ei ole löytynyt kunnon keittiötä. T-talolta 

sellaista ei löydy, sitsikeittiö on varattu ja muut keittiöt eivät sovellu tai ole 

varattavissa. Tällä hetkellä vahvin vaihtoehto on, että maksetaan cateringista 

ainakin pääruoka. Athenelle tulisi tällöin tappiota reilusti Inkubioa enemmän, 

joten vaikka tänä vuonna asia hoidetaan näin, on jatkossa fuksisitsien 

ruokapuolta mietittävä uudelleen. 

 

4. Haalarit 

Kuten viime viikolla käsiteltiin, ei uudella haalarifirmalla ole tarjota täysin 

samaa haalariväriä kuin aiemmin. Firmalle on nyt valittu vihreän sävyistä paras 

vaihtoehto. Muuten haalariasiat ovat hyvällä mallilla. 

 

5. Hallituksen esittelyvideo 

Drivesta löytyy käsikirjoitus. Hoidetaan kuvaus tällä viikolla. Antti on vastuussa 

kuvauksesta ja koordinoi kuvausaikataulut. Ensi viikon aikana video pitäisi 

editoida, jotta se valmistuu ajallaan. 

 

6. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena) 

Ei uutta. 

 

7. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

15. Tiedotusasiat 

1. Sosiaalinen media 

Sini tekee tällä viikolla päivityksen Athenen Facebookiin. 

 

2. Info.fi-päivitykset 

Ei edennyt. 

 

3. Uudet nettisivut 

Uudet nettisivut päivittyvät pikku hiljaa. 

 

4. Kukka 

- 

 

5. IT-kehitys 

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

Kukan toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija) 

Ei uutta. 

 

7. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

16. Muu toiminta 

1. Sakkojen päivitys 

Sovitaan keskenään, miten ja milloin hoidetaan jo tulleiden sakkojen 

maksaminen. 

 

2. Seuraavan kokouksen pullavuoro 

Ensi viikon pullavuoro on Aleksilla. 

 

3. Pöytäkirjojen tarkistukset 

Parilla on vielä tarkastamatta edelliset pöytäkirjat, Alexia muistuttelee. 

 

4. Hallituksen virkistys 27.8. 

Sovitaan kyydit erikseen. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

- 

 

18. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on ensi maanantaina 29.8. klo 18:15. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 20:19. 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Joel Lappalainen Sini Leskinen 
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Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Aleksi Talsi Alexia Leimu 
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