
Informaatioverkostojen   kilta   Athene   ry,   Y-tunnus:   1971299-9    

Hallituksen   kokous   2/2021     

Aika:   22.1.2021,   klo   14:15     

Paikka:   Zoom   (etäkokous)     

Paikalla:     

Hallitus   

Aarne   Talvela   (PJ)     

Alli   Kolho   (Sihteeri)     

Elina   Ståhlberg    (poistui   kohdassa   14.2)   

Anna   Nikander     

Alessa   Aila     

Nuutti   Arvilommi    (poistui   kohdassa   11.4,   palasi   kohdassa   13.3)   

Valtteri   Luodemäki     

Ulrica   Bladh   

Iida   Saaristomaa   

Marianna   Malkamäki   

Mea   Pousar   

  

Muut   läsnäolijat:   

  Eero   Järvinen    (poistui   kohdassa   7)   

1.   Kokouksen   avaus     

Kokous   avattiin   ajassa   14.15.   

2.   Kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus     

Todettiin   kokous   lailliseksi   ja   päätösvaltaiseksi.     

  
3.   Pöytäkirjantarkastajien   valinta     

Valittiin   pöytäkirjantarkastajiksi   Ulrica   Bladh      ja   Alessa   Aila.     
  

4.   Kokouksen   työjärjestyksen   hyväksyminen   
Kokouksen   työjärjestys   hyväksyttiin   sellaisenaan.     

  
5.   Ilmoitusasiat     

TEKin   Tykki   eli   opiskelijayhdyshenkilö   Eero   Järvinen   esittäytyy   kokouksessa.   
  

Olkkarille   oli   saapunut   postin   mukana   vanhentunut   Google   Ads   -tarjous,   kirje   Futuricelta   sekä   
joulukortti   Man@gerilta.   

  
6.   Hyväksyttävät   laskut   

 Ei   hyväksyttäviä   laskuja.   



7.   Mitä   kuuluu?   -kierros     
Aarne:    Kuuluu   ihan   hyvää,   ollut   vähemmän   tehokas   viikko,   venäjän   opiskelu   alkoi.   
Valtteri:    Hyvää,   toivoo   etteivät   lumet   sula   pois.   Lumi   on   kivaa.   
Nuutti:    Hyvää.   Pitäisi   päättää   kandin   aihe.   
Elina:    Kuuluu   hyvää   ja   auto   mörisee   epämääräisesti.   
Mea:    Kuuluu   hyvää.   Kandiohjaaja   on   löydetty,   ja   tästä   asiasta   Mea   on   innoissaan.   
Iida:    Hyvää.   Eka   työpäivä   takana   ja   oli   jännää!   Koulu-työt-iltahommat   
-tasapainottelu   alkaa.   
Marianna:    Hyvää.   Ollut   täysi   viikko,   mutta   kaikki   hommat   silti   hoidettu.   
Ulrica:    Henkisesti   kuuluu   hyvää.   On    innoissaan   monesta   asiasta,   kuten   
kouluhommista.   
Alessa:    Hyvää.   Tullut   käytyä   monessa   paikassa   ja   syötyä   Picnicin   hyvää   
lohipatonkia!   Vuoden   eka   tentti   myös   tehty   ja   myös   maanantaina   yllätyksenä   tullut   
toinen   tentti,   joka   kuumottelee   ja   siihen   pitää   viikonloppuna   lukea.     
Anna:    Kuuluu   hyvää.   On   innoissaan   tulevasta   excupodcastista.   
Alli:    Kuuluu   myös   hyvää,   tosin   tuli   porukoille   ja   täällä   on   kylmä.   
Eero:    Osti   uuden   lumilaudan.   Kiireinen   tammikuu   edessä   TEK-hommien   kanssa.   
Etsimässä   dippapaikkaa.   

  
 Eero   Järvinen   poistui   14:39.   

  
8.   Talous-   ja   hallintoasiat   

1. Toimintasuunnitelma   ja   budjetti   
Toimintasuunnitelma   edistyy.   Budjetille   on   valmisteltu   pohja.   

  
Keskusteltiin   budjettiriihen   järjestelyistä   sekä   killan   talouskäytännöistä   ja   niistä   viestimisestä   
toimihenkilöiden   suuntaan.     

  
2. BusinessLine-yhteyshenkilön   muuttaminen   

Muutetaan   Informaatioverkostojen   kilta   Athene   ry:n    (1971299-9)    viralliseksi   Ålandsbankenin   
BusinessLine-yhteyshenkilöksi   Ulrica   Bladh.   

  
3. Dekaanilounas  

SCI:n   puheenjohtajat   kävivät   dekaanilounaalla   keskiviikkona.   Lounaalla   keskusteltiin   muun   
muassa   pääsykokeista,   valmistujaisjuhlien   toteutuksesta,   kevään   AllWell-kyselystä   sekä   
kulunvalvontajärjestelmän   uudistuksesta.   

  
4. Vuosikokous   ja   ponnet   

Vuosikokouksen   ajankohta   selviää   tammikuun   aikana.   Sitä   ennen   tulee   valmistella   
toimintasuunnitelmat,   laatia   budjetti   ja   vastata   ponsiin.     

  
Edellisessä   vaalikokouksessa   tuli   esille   4   pontta,   joista   kaikki   hyväksyttiin   selvitettäväksi   (liite   
1).   Vastuut   ponsien   selvittämisestä   jaetaan   seuraavasti:   

  
1.   Tangoesittäytyminen   (Mea,   Nuutti,   Ulrica)   
2.   Aarnen   illallis-ASMR   (Aarne,   Alessa,   Alli,   Valtteri)   



3.   Big   Brother   @   Olkkari   (Anna,   Iida)   
4.   Vaalikurkkujen   tuotanto   (Elina,   Marianna)  

  
Siirryttiin   kohtaan   8.6.   

  
5. Uusien   jäsenten   hyväksyminen   

Hyväksytään   Kumpunen,   Luukas   Laurentius   killan   varsinaiseksi   jäseneksi.   
  

 Siirryttiin   kohtaan   11.1.   
  

6. Muut   asiat   
Ulrica   tapaa   Prodekon   edustajaa   Athenen   varojen   rahastointiprojektin   merkeissä.   Projektia  
varten   voitaisiin   luoda   projektiryhmä   ja   kutsua   sinne   jäseniksi   aiheesta   kiinnostuneita   
kiltalaisia.     

  
Ulrica   on   myös   aloittanut   kululaskubotin   koodaamisen.   

  
9.   Tiedotusasiat     

1.   Sähköpostilistat   
Kaikki   uudet   toimarit   on   lisätty   asianomaisille   listoilleen.   Hommat   kunnossa.   

  
2. Sosiaalinen   media   

Instagram-takeoverit   ovat   alkaneet,   mikä   on   Iidan   mukaan    “haippii   jännää   kivaa”.   
Takeovereihin   olisi   hyvä   saada   rekrytoitua   myös   nuorempaa   verta.   

  
3. Muut   asiat     

Toimarien   tiedotusviestin   valmistelu   etenee.   
  

10.   Tapahtumat     
1.   Kevään   tapahtumat   kalenteriin   

Muutama   tapahtuma   on   lisätty.    Etätapahtumaähkyä   on   ilmennyt   etenkin   fuksien   keskuudessa.   
IE-sektori   kehittää   uusia,   kiinnostavia   etätapahtumakonsepteja,   jotta   halukkuutta   niihin   
osallistumiseen   löytyisi.   

  
Siirryttiin   kokoustauolle   15:37.   

  
Kokous   palasi   tauolta   15:42.   

  
2.   Killanvaihto   

Tapahtuu.   
  

3.   Muut   asiat     
 Ei   muita   tapahtuma-asioita.    

  
 Siirryttiin   kohtaan   8.5.   

  



11.   Yhteisö   
1. Ystävänpäiväkortti   

Mea   esitteli   ystävänpäiväkortin   designin.   Korttien   lähettämiseen   liittyviä   käytäntöjä   
selvitellään.   

  
2. Toimihenkilöt   ja   toimikunnat   

Toimikunnilta   on   tullut   hienoja   tapahtumakonsepteja.     
  

Keskusteltiin   hallituksen   osallistumisesta   toimarichattiin   ja   todettiin,   että   koko   hallituksen   
läsnäolo   siinä   ei   ole   välttämätöntä.   

  
3. Athene   x   Prodeko   MEGASKABA   

Mea   tapasi   Prodekon   Emäntää   Megaskaban   tiimoilta.   Haasteen   tarkoituksena   on   haastaa   
Athenen   ja   Prodekon   jäseniä   liikkumaan   mahdollisimman   paljon   helmikuun   aikana.   

  
4. Alumnien   kuulumiset   

Alumnit   tykkäsivät   afterworkeista.   Tilaisuuden   tunnelma   oli   viihtyisä,   vaikka   osallistujia   ei   ollut   
kauheasti   osittain   päällekkäin   osuneen   fuksien   hyvinvointivalmennuksen   takia.   

  
Mentorointiohjelmaan    on   tullut   hyvin   osallistujia.     

  
Nuutti   poistui   15:55.   

  
5. Muut   asiat   

Kokouksessa   ei   ilmennyt   muita   yhteisöasioita.   
  

12.   KV-asiat     
1. KV-sektorin   ajankohtaiset   asiat   

Alessa   sai   perehdytyksen   ja   testamentin.   Ensi   syksyn   asioista   on   tulossa   tapaaminen,   ja   
KV-opiskelijoiden   määrä   todennäköisesti   kasvaa,   koska   koronan   takia   moni   todennäköisesti   
lykkäsi   lähtöään   vuodelle   2021.   

  
2. Muut   asiat   

Kokouksessa   ei   ilmennyt   muita   kansainvälisyysasioita.   
  

13.   Yrityssuhteet     
1.   Tulevat   yritystapaamiset   

Annalla   on   ollut   tällä   viikolla   6   yritystapaamista   ja   saman   verran   myös   ensi   viikolla.   
Hommat   siis   rullaavat.   

  
2.   Excupodcast   

Infoa   tästä   on   tulossa   ensi   viikolla.   Julkaisu   osuu   samaan   aikaan   Tietotekniikan   laitoksen   
podcastin   kanssa,   joten   tarkkaa   julkaisuaikataulua   vielä   hienosäädetään.   

  
3.   Yritysten   etätapahtumat   

Hackathon   



Kartoitettiin   kiinnostusta   tapahtuman   järjestämiseen   ja   siihen   osallistumiseen.   
Tapahtuman   järjestäminen   vaatii   paljon   resursseja    niin   hallituksen   jäseniltä   kuin   
toimareilta,   joten   toteutuessaan   se   tapahtuisi   aikaisintaan   vuoden   2022   puolella.   

  
Nuutti   palasi   16:01.   

  
Etälounaat   
Tulossa.   

  
Ethana-yhteistyö   
Käynnissä.   Pelipaitoja   suunnitellaan.   

  
Muita   ideoita   
Keskusteltiin   muista   etätapahtumaideoista.   

  
3.   Muut   asiat   

Keskusteltiin   mahdollisuudesta   hankkia   äänitystarvikkeita   esimerkiksi   podcastien   tekemistä   
varten.   Mietittiin   hankinnan   tarpeellisuutta,   sillä   jo   tällä   hetkellä   muun   muassa   Aalto   Takeout   
toimii   hyvin.   

  
14.   Opintoasiat     

1.   Opintosektorin   ajankohtaiset   asiat   
Infon   ydintiimin   ensimmäinen   tapaaminen   on   pidetty,   samaten   tapaaminen   laitoksen   
edustajien   kanssa.   Marianna   tapaa   myös   vanhoja   opiksia.   

  
2.   Valmistujaiskahvien   etätoteutus   

Kilta   saa   tiedon   uusista   valmistuneista   vasta   valmistujaispäivän   jälkeen,   minkä   lisäksi   
yksittäisellä   kerralla   uusia   valmistuneita   ei   välttämättä   ole   niin   paljoa,   että   jokaiselle   kerralle   
tulisi   järjestää   oma   tilaisuutensa.   Pohdittiin   tapoja   muistaa   valmistuneita   kollektiivisesti   
esimerkiksi   yhteisen   kevätjuhlan   muodossa.   

  
Elina   poistui   16:29.   

  
3.   Kiltalaisten   tukeminen   matikan   kurssien   suorittamisessa   

Etäopiskelu   on   tuottanut   haasteita   matikan   kursseilla,   ja   killalta   toivottiin   tukea   niistä   
selviytymiseen.   Pohdittiin   keinoja,   joilla   kilta   voisi   auttaa   jäseniään,   esimerkiksi   yhdistämällä   
apua   tarvitsevat   ja   sitä   tarjoavat.   Viedään   viesti   yliopiston   puolelle,   jonka   resurssit   asiassa   ovat   
laajemmat.   

     



4.   Muut   asiat   
Kokouksessa   ei   tullut   ilmi   muita   opintoasioita.   

  
15.   Phuksiasiat   

1. Phuksisektorin   ajankohtaiset   asiat   
-   

  
16.   Muu   toiminta     

1. Hallitushengailu   
Tapahtuu   talvisen   retkeilyn   muodossa.   

  
2. Hallituskaappi   

Hallituskaapin   lukkokoodi   on   nyt   vaihdettu.   Kaapin   sisältö   on   inventoitu,   eikä   akuuttia   tarvetta   
lisätuotteiden   tilaamiselle   ole.   

  
3. Sakkojen   päivitys   

Kenellekään   ei   langetettu   uusia   sakkoja.   
  

4. Pöytäkirjojen   tarkistukset   
Rullaavat   kuin   sukset   ladulla.   

  
17.   Muut   esille   tulevat   asiat   

 Kokouksessa   ei   tullut   esille   muita   asioita.   
  

   18.   Seuraava   kokous     
Seuraava   kokous   29.1.   klo   14.15.    

  
19.   Kokouksen   päättäminen     

Kokous   päätettiin   ajassa   16.45.   
  
  
  

Pöytäkirjantarkastajat     

________________________________________   ________________________________________   
Ulrica   Bladh      Alessa   Aila   

Puheenjohtaja   ja   sihteeri:     

________________________________________    ________________________________________   

Aarne   Talvela    Alli   Kolho      



LIITE   1   

Hyväksytyt   ponnet   

1. Hallituksen   tulee   tutkia   mahdollisuutta   hallituksen   esittäytymiseen   
perinteisen   tangon   muodossa.   (Mea,   Nuutti,   Ulrica)   

2. Hallituksen   tulee   tutkia   mahdollisuutta   tuottaa    “Illallinen   Aarnen   kanssa   
ASMR”    -video.   (Aarne,   Alessa,   Alli,   Valtteri)   

3. Hallituksen   tulee   tutkia   mahdollisuutta   järjestää   24   tunnin   kestoista   Athenen   
Big   Brotheria   Olkkarilla   ensi   talvena.   (Anna,   Iida)   

4. Hallituksen   tulee   tutkia   mahdollisuutta   perustaa   T-talon   takapihalle   
kurkunkasvatuskasvimaa,   jotta   vaali   kurkkujen   tuotanto   on   taattu   
jatkossakin.   (Elina,   Marianna)   


