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

Hallituksen   kokous   5/2021     

Aika:   12.2.2021,   klo   14:15     

Paikka:   Zoom   (etäkokous)     

Paikalla:     

Hallitus   

Aarne   Talvela   (PJ)     

Alli   Kolho   (Sihteeri)     

Elina   Ståhlberg   

Alessa   Aila    (saapui   kohdassa   9)   

Nuutti   Arvilommi   

Valtteri   Luodemäki     

Ulrica   Bladh   

Iida   Saaristomaa   

Marianna   Malkamäki   

Mea   Pousar   

  

Muut   läsnäolijat:   

Meri   Ruuska   

1.   Kokouksen   avaus     

Kokous   avattiin   ajassa   14.17.   

2.   Kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus     

Todettiin   kokous   lailliseksi   ja   päätösvaltaiseksi.     

  
3.   Pöytäkirjantarkastajien   valinta     

Valittiin   pöytäkirjantarkastajiksi   Nuutti   Arvilommi     ja   Iida   Saaristomaa.     
  

4.   Kokouksen   työjärjestyksen   hyväksyminen   
 Kokouksen   työjärjestys   hyväksyttiin   sellaisenaan.     

  
5.   Ilmoitusasiat     

 Kokouksessa   paikalla   ESTIEM-vastaava   Meri.  
  

6.   Mitä   kuuluu?   -kierros   
Mea:    Kuuluu   vähän   sekavaa,   hurjasti   kiireitä   ja   stressiä   mutta   samalla   on   kaoottisen   hyvä   fiilis.      
Iida:    Nyt   on   ihan   hyvä   fiilis.   Droppasi   periodin   ainoan   kurssin.   Elää   ristiriitaisissa   tunnelmissa   ja   
pieni   koronakyynisyys   painaa.   
Ulrica:    Kuuluu   hyvää.   On   somettanut   tänään,   mikä   on   ollut   kivaa,   vaikka   muut   kouluhommat   
ovat   jääneet   sen   kustannuksella   tekemättä.   



 Marianna:    Stressi   painaa,   kyl   se   siitä.   Among   Us   8   tuntia   kestäneet   setit   oli   kivat   keskiviikkona.   
 Alli:    Hommasi   uuden   pyörän   ja   nyt   vain   odottelee   lumien   sulamista.   
 Elina:    Ei   saa   ajatuksia   kasaan.   
Valtteri:    Kuuluu   normaalia.   Oli   hiihtämässä   eilen,   tänään   ja   nyt   väsyttää.   Korvat   paleltui   ja   
niihin   sattuu,   mutta   tapahtumarikas   viikko   takana.   
 Nuutti:    Ihan   hyvä   viikko.   Suunnitellut   hyviä   tapahtumajuttuja   ja   tehnyt   vähän   kouluhommia.     
 Meri:    Kuuluu   ihan   hyvää,   suunta   on   paranemaan   päin.   
 Aarne:    Myös   hyvää.   Rentoutui   mökillä,   sai   siellä   sekä   tehtyä   hommia   että   myös   chillailtua.   

  
 Siirryttiin   kohtaan   12.2   

  
  

7.   Hyväksyttävät   laskut   

  
  
  

8.   Talous-   ja   hallintoasiat   
1. Ponsivastaukset   

Ponsivastaukset   laaditaan   valmiiksi   hyvissä   ajoin   ennen   vuosikokousta.   
  

2. Dekaanilounas   
Keskiviikkona   oli   SCI-kiltojen   puheenjohtajien   ja   dekaanin   tapaaminen.   

  
3. Laitossopimus   

Selkiytyy   budjettiriihen   jälkeen.   
  

4. Budjettiriihi   
Järjestetään   keskiviikkona   17.2.   klo   11:15.   

  
5. Muut   asiat   

1.   Uusien   jäsenten   hyväksyminen   
Hyväksytään   Athenen   varsinaisiksi   jäseniksi    Kalke ,     Meri   ja    Hyytinen ,   Sanni   Iiris   Elina.   

  
9.   Tiedotusasiat   

1. Hallituskuvaus   
Hallituskuvaus   järjestettäneen   maanantaina   22.2   klo   15-17.   Iida   suunnittelee   tarkemmat   
yksityiskohdat.   

Saaja   Perustelu   Summa   Päätös   

Pekan   Pikapaino   Ystävänpäiväkortit   82,00€  Hyväksytty   

Juha   Honkanen   Simplecast   vuosimaksu,   Excupodi   135,37   €   Hyväksytty   

Mea   Pousar   Ystävänpäiväkorttien   postimerkit   5.2.2021   126,00   €   Hyväksytty   

Sampo   Rapeli   Kukan   digiversion   domainkulut   2021   (ei   
sisällä   palvelinkuluja)   2,72   €   Hyväksytty   



  
 Alessa   Aila   saapui   14:44   

  
2. Tietskarijengin   terveiset   

Iida   tapasi   killan   CTO:ta   Joelia.   Tietskarijengillä   menee   hyvin,   yksi   hackathon   on   jo   pidetty   ja   
toinen   on   tuloillaan.     

  
3. Muut   asiat   

Iida   kertoi   tarinan   siitä,   miten   häneltä   kerran   tiedusteltiin   Kalle   Copelandin   yhteystietoja.   
  

10.   Tapahtumat   
1. Killanvaihto   

Killanvaihtoviesti   on   lähetetty.   Tapahtuman   nimi   vaihtui   Toimariralliin.   
  

2. Athene   x   Prodeko   MEGASKABA   
Athenen   tilanne   on   huolestuttava.   Tilanne   toivottavasti   kääntyy   jälleen   voitolliseksi.   Valtteri,   
Mea   ja   Anna   tutkivat   sponsorimahdollisuutta.   

  
3. Sivuainemessut   

Aalto   ei   enää   järjestä   sivuainemessuja.   Marianna   ehdotti,   että   phukseille   järjestettäisiin   
korvaava   tilaisuus,   jossa   esiteltäisiin   eri   sivuainevaihtehtoja.   

  
4. Muut   asiat   

Secret   admirer   tapahtuu   ja   vastaanotto   on   ollut   hyvä,   vaikka   viesti   on   mennyt   osalla   
roskapostiin.   

  
Killan   Among   Us   -lanit   pidettiin   keskiviikkona   ja   tapahtuma   oli   suosittu.   

  
IE   harkitsee   myös   Athenen   CS-turnauksen   järjestämistä.   

  
OTMK   jakaa   laskiaispullia   tiistaina   16.2.   

  
11.   Yhteisö   

1. Toimihenkilöt   ja   toimikunnat   
OTMK:lla   on   pullat   uunissa.   

  
Retkitoimikunnan   sunnuntaikävelyiden   järjestelyt   on   nyt   suunniteltu.   Ensimmäinen   kävely   
järjestetään   ensi   sunnuntaina.   

  
2. Vuosijuhlatervehdykset   

Fyysikkokilta   on   pyytänyt   vuosijuhlatervehdystä   7.3.   mennessä.   Marianna   ja   Aarne   ottavat   
vastuun   tervehdyksen   toteuttamisesta.   

  
Maanmittarikilta   lähetti   kutsun   vuosijuhliinsa,   jotka   järjestetään   20.3.   

  
  



3. Muut   asiat   
Ethanan   tapahtumat   on   toivottu   erotettavan   muusta   killan   kalenterista.   Mea   keskustelee   
asiasta   H   &   X   kanssa.   

  
Arkkitehtikilta   lähetti   ystävänpäiväterveisiä   Athenelle.   

  
12.   KV-asiat     

1. KV-sektorin   ajankohtaiset   asiat   
Alessa   tapasi   Oliveri   Mularia   ja   EIT-koordinaattori   Aino   Romsia   ja   keskusteli   heidän   kanssaan   
syksyn   2021   orientaatiosta.   Athene   sai   positiivista   palautetta   kansainvälisyysasioiden   
hoitamisesta.     

  
Alessa   on   saanut   hyviä   kehitysideoita   Athenen   sivujen   kansainvälistämisestä.   

  
Siirryttiin   kohtaan   12.3   

  
2. ESTIEM   fuksiexchange   

ESTIEM-vastaava   Meri   on   keskustellut   Prodekon   ulkoministerin   ja   ESTIEM-vastaavan   kanssa   
ESTIEM   fuksiexchangesta.   Toive   on,   että   vaihdon   ennakkoilmoittautuminen   saataisiin   auki,   
jotta   alustavia   järjestelyjä   voitaisiin   suunnitella.   Vaihto   pidetään   syksymmällä,   mikäli   
senhetkiset   koronalinjaukset   sallivat   sen   turvallisen   toteutumisen.   

  
Meri   Ruuska   poistui   14:33   

  
Siirryttiin   kohtaan   7   

  
3. Muut   asiat   

Alessa   ideoi   Oliverin   kanssa   KV-opiskelijoille   kuvahaastetta.   
  

Tiedotetaan   Megaskabasta   myös   KV-opiskelijoille.   
  

13.   Yrityssuhteet     
  

1. Tulevat   yritystapaamiset   
Yritysten   kanssa   suurin   osa   tapaamisista   on   hoidettu   ja   sopimusasioita   lyödään   vähitellen   
lukkoon.   Muutama   yritys   ei   vastaa   sähköposteihin.   Etäexcuja   on   tulossa,   ensi   viikolla   KPMG:n   
kanssa.   

  
2. Muut   asiat   

Ensimmäinen   vuoden   2021   podcast-äänitys   tapahtuu   ensi   maanantaina.    YTMK:n   
ensimmäinen   kokous   on   pidetty    ja   toiminta   on   sitä   kautta   käynnistynyt.   

  
14.   Opintoasiat     

1. SCI:n   opisten   kurssikäytäntökysely   
Kyselyn   rakenne   ja   kysymykset   alkavat   olla   suurimmilta   osilta   valmiina,   homman   työstäminen   
jatkuu   ensi   viikolla.   Kysely   pyritään   julkaisemaan   neljännen   periodin   alussa.     



  
Marianna   tutkii   mahdollisuutta   motivoida   kyselyyn   vastaamista   jonkinlaisen   palkinnon   tai  
arvonnan   muodossa.   

  
2. Muut   asiat   

-   
  

15.   Phuksi-   ja   ISOasiat   
1. Phuksisektorin   ajankohtaiset   asiat   

Jaakko   Vintturi   piti   Club   X   -infon   tällä   viikolla   ja   phuksit   olivat   “positiivisesti   kujalla”.   
Suunnitelmia   tapahtuman   suhteen   on   syntynyt   sekä   keväälle   että   syksylle.   

  
Elina   välitti   Jaakko   Vintturin   terveiset   kevään   2021   phuksitapahtumien   suunnittelusta.   
Keskusteltiin   niiden   järjestämiskäytännöistä.   

  
Inkubion   IE   ovat   ilmoittaneet   Valtterille   halukkuudesta   phuksisitsiyhteistyön   jatkamiseen.   

  
16.   Muu   toiminta     

1. Tenttiviikon   ja   neljännen   periodin   kokousaika   
Doodlataan   ajat   näille.   

  
2. Sakkojen   päivitys   

Määrätään   Alessalle   5   sakkoa   myöhästymisestä.   Määrätään   Nuutille   ja   Mariannalle   
kummallekin   yksi   (1)   taideperformanssisakko   doodlaamisesta   myöhästymisestä.   

  
3. Pöytäkirjojen   tarkistukset   

Rullailee.     
  

17.   Muut   esille   tulevat   asiat   
 Doodlataan   aika   seuraavalle   hallitushengailulle.   

  
18.   Seuraava   kokous     

Seuraava   kokous   19.2.   klo   14.15.    
  

19.   Kokouksen   päättäminen     
Kokous   päätettiin   ajassa   16.06.   

  
  

     



Pöytäkirjantarkastajat     

________________________________________   ________________________________________   
Nuutti   Arvilommi    Iida   Saaristomaa   

Puheenjohtaja   ja   sihteeri:     

________________________________________    ________________________________________   
Aarne   Talvela    Alli   Kolho   

  
  


