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

Hallituksen   kokous   4/2021     

Aika:   5.2.2021,   klo   14:15     

Paikka:   Zoom   (etäkokous)     

Paikalla:     

Hallitus   

Aarne   Talvela   (PJ)     

Alli   Kolho   (Sihteeri)     

Elina   Ståhlberg   

Anna   Nikander     

Alessa   Aila     

Nuutti   Arvilommi   

Valtteri   Luodemäki     

Ulrica   Bladh   

Iida   Saaristomaa   

Marianna   Malkamäki   

Mea   Pousar   

  

Muut   läsnäolijat:   

Kristiina   Suojanen    (poistui   kohdassa   15.1)   

Viliina   Nyyssönen    (poistui   kohdassa   15.1)   

1.   Kokouksen   avaus     

Kokous   avattiin   ajassa   14.16.   

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   seuraavin   muutoksin:   
-   Poistetaan   kohta   9.1   Sosiaalinen   media   
-   Poistetaan   kohdasta   11.1   OTMK:n   terveiset   

  
5.   Ilmoitusasiat     

 Kokouksessa   paikalla   H   &   X   Kristiina   ja   Vilkku.   
  

6.   Mitä   kuuluu?   -kierros   
Valtteri:    Ihan   hyvää,   on   innoissaan   Athenen   hyvästä   startista   megaskabasta.   



Alessa:    Ihan   jees,   ollut   vähän   laiska   viikko,   työhakemuksia   pitäis   paukutella.   Meni   vihdoin   
lääkäriin,   on   tästä   onnellinen.   
 Iida:    Kiire,   stressaa   aika   paljon,   mutta   eteenpäin   mennään   ja   selvitään.   
Marianna:    Ihan   hyvää,   tekemistä   riittää,   mutta   stressitasot   ovat   silti   madaltuneet.   Osti   juuri   
rakkolaastareita,   jotta   taistelu   Prodekoa   vastaan   voi   jatkua   samalla   intensiteetillä.   
Mea:    Samaa   kuin   Iidalla:   lautanen   uhkaa   olla   ylitsevuotavasti   täynnä.   Kirjoittaa   
ystävänpäiväkorttien   osoitetietoja   ja   nauttii   auringonpaisteesta.     
Ulrica:    Hyvää.   Pohkeet   ovat   jumissa   kävelystä.   
Anna:    Hyvää.   Aamulla   läppärin   akku   oli   loppunut,   laturia   ei   näkynyt   missään   ja   luento   oli   
alkamassa.   Joutui   tekemään   ylimääräisen   hakureissun   töihin   saadakseen   virtaa   läppäriinsä.     
Nuutti:    Ei   mitään   spesiaalimpaa,   ollut   tavallinen   viikko.   Duunaillut   CV:tä   ja   hypettänyt   
viikonloppua.   
Elina:    Hyvä   fiilis,   on   kävellyt   10   kilometriä.   
Alli:    Kiireinen   viikko   takana.   Fiilistelee   hyviä   rokoteuutisia   lähipiirissään.   
Kristiina:    Ihan   hyvää,   muutto   tulossa.   Megaskaba   on   herättänyt   kiltafiiliksen,   mikä   on   ollut   
hauskaa.   
Vilina:    On   innoissaan   megaskabasta.   Kivaa,   kun   on   päässyt   ulkoilemaan.   
Aarne:    Kiire   ja   stressi   painaneet.   Megaskaba   on   antanut   energiaa   ja   lonkankoukistajat   kipeet   
hiihdosta,   mutta   se   on   vain   hyvä   asia.   

  
  
  

7.   Hyväksyttävät   laskut   

  
  
  

8.   Talous-   ja   hallintoasiat   
1. Toimintasuunnitelman   ja   budjetin   edistyminen   

Toimintasuunnitelma   edistyy   hyvällä   vauhdilla.   Myös   budjetin   laatiminen   edistyy.   Ulrica   
doodlaa   budjettiriihelle   ajankohdan.   

  
2. Vuosikokous   

Vuosikokous   järjestetään   23.3.   klo   17.15-20   pääosin   etätoteutuksena.   
  

3. NamuMami-toimihenkilöviran   nimen   muuttaminen   
 Muutetaan   NamuMami-toimihenkilöviran   nimi   muotoon   NamiMami.   

Saaja   Perustelu   Summa   Päätös   

Sampo   Rapeli   Tietskarijengin   hackathonin   30.1.2020   
tarjoilut   (tietskarivelho   Rapeli,   budjetti   10€)   9,02   €   Hyväksytty   

Niklas   Koskela  2.2.   Hyvinvointivalmennus   R-lahjakortti   220,00   €   Hyväksytty   

Iida   Saaristomaa   Sometiimin   IG   sisällönhallintatyökalu   154,99   €   Hyväksytty   

Hetzner   Online   GmbH   Serverimaksu   digikukka   0,60   €   
Hyväksytty   



  
4. Muut   asiat   

-   
  

9.   Tiedotusasiat   
1. Ajankohtaiset   asiat   

-   
  

10.   Tapahtumat     
1.      Killanvaihto   

 Killanvaihdon   ohjelman   suunnittelu   etenee.   
  

          2.       Athene   x   Prodeko   MEGASKABA   
Mea   tiedottaa,   että   Athene   on   tällä   hetkellä   reilusti   johdossa.   
Aarne   ja   Valtteri   ilmoittivat   lähtevänsä   kokouksen   jälkeen   hiihtämään.   

  
2. Vuosijuhlat   

-   
  

3. Muut   asiat   
Etätapahtumia   on   suunnitteilla.   

  
Siirryttiin   kohtaan   11.2   

  
11.   Yhteisö   

1. Toimihenkilöt   ja   toimikunnat   
Ethanan   pelipaidasta   on   alustavasti   kiinnostunut   n.   50-60   henkilöä.   H   &   X   ovat   pyytäneet   
paidoista   tarjouksen   kahdelta   firmalta.   

  
Keskusteltiin   tilausmäärän   koosta   sekä   siitä,   pitäisikö   ylimääräisiä   paitoja   tilata   tulevia   
vuosikursseja   varten   ja/tai   lainapaidoiksi.   

  
Siirryttiin   kohtaan   15   

  
2. Vuosijuhlatervehdykset   

Mea   ja   Elina   tekevät   Kemistikillan   vuosijuhlatervehdyksenä   Tiktok-videon.   
  

Inkubio   on   pyytänyt   vuosijuhliinsa   tervehdystä   26.2.   mennessä.   Elina   ja   Ulrica   ottavat   kopin   
sen   tekemisestä.   

  
3. Muut   asiat   

Ystävänpäiväkortit   lähetettäneen   ajoissa.   Sähköinen   kortti   on   hieno,   kiitos   Iidan   avustuksen.   
  

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

ISOhaut   etenevät.   Tänä   vuonna   haetaan   aiempaa   enemmän   KV-ISOja.   



Alessa   tapaa   ensi   viikolla   EIT-koordinaattoria.   
  

2. Muut   asiat   
-   

  
13.   Yrityssuhteet     

1. Tulevat   yritystapaamiset   
Annalla   on   suurin   osa   alkuvuoden   yritystapaamisista   takana   ja   keskittyy   nyt   tapahtumien   ja   
podcastin   suunnitteluun.     

  
16.2.    järjestetään   KPMG   etäexculounas.   Tiedotetaan   tapahtumasta   viikkotiedottteessa   ja   
avataan   ilmoittautuminen   ilmomasiinassa.   

  
2. Muut   asiat   

-   
  

14.   Opintoasiat     
1.   Opintosektorin   ajankohtaiset   asiat   

SCI:n   kandidaattikoulutusneuvoston   kokous   oli   tällä   viikolla.   Lisäksi   Marianna   on   tavannut   
muita   SCI:n   opintovastaavia.     

  
2.   SCI:n   kandidaattikoulutusneuvoston   kokous   

Kokouksessa   käytiin   läpi   tilastoja   siitä,   miten   SCI:n   opiskelijoilla   on   mennyt.   Koronasta   
huolimatta   sekä   fuksien   että   vanhempien   opiskelijoiden   opinnot   ovat   edenneet   hyvin   vuonna   
2020.   Kokouksessa   tuotiin   esille   myös,   että   korkeakoulu   pyrkii   panostamaan   siihen,   että   
opiskelijat   saisivat   jatkossa   kurssisuorituksistaan   enemmän   palautetta.   

  
3.   SCI:n   opisten   kevään   yhteistyöprojektit   

Etäkurssikäytännöistä   toteutetaan   kysely.   Opintovastaavat   kartoittavat   myös   sitä,   mitä   
kursseja   kesälle   toivotaan   järjestettävän.     

  
4.   AYY:n   Hybrid   way   of   working   -kysely   

AYY   on   jakanut   opintovastaaville   kyselyn,   jossa   kartoitetaan,   mitkä   asiat   opetuksessa   ovat   
toimineet   hyvin   etänä   ja   mitkä   eivät.   Marianna   jakaa   kyselyn   Telegramin   puolella.   

  
5.   Muut   asiat   

-   
  

Siirryttiin   kohtaan   11.1   
  
  

15.   Phuksi-   ja   ISOasiat   
1. Phuksisektorin   ajankohtaiset   asiat   

Elinalla   on   ISOjännä   päällä,   sillä   ISOhaku   on   käynnissä   vielä   kymmenisen   päivää.   
  

Keskusteltiin   laitossopimuksen   soveltamiskohteista   phuksi-   ja   ISO-asioissa.   



  
Viliina   Nyyssönen   poistui   15:08   
Kristiina   Suojanen   poistui   15:09   

  
16.   Muu   toiminta     

1. Sakkojen   päivitys   
-   

  
2. Pöytäkirjojen   tarkistukset   

Etenee.   
  

17.   Muut   esille   tulevat   asiat   
Keskusteltiin   mahdollisuudesta   sponsoriin   megaskabassa.   

  
Mea   ilmoitti   kirjoittaneensa   kaikkien   ystävänpäiväkorttien   osoitteet   loppuun.   

  
   18.   Seuraava   kokous     

Seuraava   kokous   12.2.   klo   14.15.    
  

19.   Kokouksen   päättäminen     
Kokous   päätettiin   ajassa   15.20.   

  
  
  

Pöytäkirjantarkastajat     

________________________________________   ________________________________________   
Ulrica   Bladh      Alessa   Aila   

Puheenjohtaja   ja   sihteeri:     

________________________________________    ________________________________________   
Aarne   Talvela    Alli   Kolho   

  
  


