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

Hallituksen   kokous   7/2021     

Aika:   26.2.2021,   klo   14:15     

Paikka:   Zoom   (etäkokous)     

Paikalla:     

Hallitus   

Aarne   Talvela   (PJ)     

Iida   Saaristomaa    (Sihteeri)     

Elina   Ståhlberg   

Anna   Nikander   

Alessa   Aila   

Nuutti   Arvilommi   

Valtteri   Luodemäki     

Ulrica   “Ullis”   Bladh   

Marianna   Malkamäki   

Mea   Pousar   

  

Muut   läsnäolijat:   

-   

  

1. Kokouksen   avaus     
 Kokous   avattiin   ajassa   14.15.   

  
2. Kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus   

 Todettiin   kokous   lailliseksi   ja   päätösvaltaiseksi.   
  

3. Pöytäkirjantarkastajien   valinta   
 Valittiin   pöytäkirjantarkastajiksi   Marianna   Malkamäki   ja   Nuutti   Arvilommi.   

  
4. Kokouksen   työjärjestyksen   hyväksyminen   

 Kokouksen   työjärjestys   hyväksyttiin   sellaisenaan.     
  

5. Ilmoitusasiat   
 Elina   ilmoittaa,   että   tänään   nimitetään   ISOja.   

  
6. Mitä   kuuluu?   -kierros   

Allin   etäkuulumiset:    “Tenttiviikolla   on   tullut   hiihdettyä   (3   km)   ja   luettua   pari   kirjaa.   Eilen   oli   hyvä   
kuvaussessio,   vaikka   kamera   kuolikin   kesken   kuvauksien...     
Ullis:    Hyvää   kuuluu.   Pesi   hiukset   ja   nyt   niitä   irtoilee.   On   ollut   kiva   hiihtää.   
Alessa:    Oikein   hyvää,   eilen   hauskaa   kuvauksissa.   Pitäisi   hakea   viikonloppuna   töitä.   



Mea:    Vähän   stressaa,   mutta   tuleva   Prodekon   voittaminen   piristää.   
Elina:    Pisti   pinkkiä   väriä   hiuksiin   ja   se   ilahdutti.   Lonkankoukistajat   kipeät   hiihdosta.   
Anna:    Hyvää.   Ollut   chillimpi   viikko   töiden   suhteen   ja   laskettelu   ollut   tosi   jees.   
Marianna:    Todella   hyvää,   nukkui   viime   yönä   todella   hyvin   ja   mennyt   vähän   sekaisin   kilometrien   
keräämisestä.   
Nuutti:    Stressaa,   mutta   menee   testaamaan   pizza-automaattia,   josta   tulossa   “haippi   keissi”.   
Valtteri:    Innoissaan   Athenen   loppukiristä,   vielä   pitäisi   jaksaa   pari   päivää.   Testaa   hallituksen   
kokouskävelykonseptia.   
Iida:    Hiihtänyt,   kävellyt   ja   kiipeillyt   paljon   ja   kaikkialle   sattuu.   
Aarne:    Vähän   harmittaa,   että   tuli   hiertymä   monoista   eikä   ole   pystynyt   hiihtämään   tai   keräämään   
kilometrejä.   
Alessan   perhe:    Kiitos   kysymästä,   kuuluu   hyvää   kun   sushit   ja   viinit   vedetty   napaan,   viikonloppu   
alkaakin   zen-tilassa.   

  
7. Hyväksyttävät   laskut   

  

  

8. Phuksi-   ja   ISOasiat   
8.1. ISOvalinnat   

ISOt   valittiin,   valintaprosessi   oli   hankala   mutta   lopputulokseen   ollaan   tyytyväisiä.   
  

8.2. Muut   asiat   
-   

  
9. Talous-   ja   hallintoasiat   

9.1. Uusien   toimihenkilöiden   nimittäminen   (ISOt,   KV-ISOt,   MaisterISO,   PhabuISOt)     
Nimitetään   uusia   toimihenkilöitä   liitteen   1   mukaisesti.   

  
10. Tiedotusasiat   

10.1. Nettisivut   
Nettisivuja   on   päivitetty,   esimerkiksi   vihreä   päivitettiin   uuteen   uskoon   ja   sisältöjen   
päivittelyä   jatketaan.   

  
10.2. Somemarkkinointi   

Iida   tapasi   SCI:n   markkinoinnin   kanssa   ja   somemarkkinoinnin   suunnittelu   jatkuu   ensi   
viikolla   abi-   ja   sometiimin   kanssa.   

  
10.3. Muut   asiat   

Iida   slaidasi   hiihtäjien   DMiin,   muttei   saanut   vastauksia.   

Saaja   Perustelu   Summa   Päätös   

Elina   Ståhlberg   KV-ISOille   järkättyy   kivaa   tarjoilut   30€   30,00   €   Hyväksytty   

Ulrica   Bladh   Vuosijuhlalahja   Inkubiolle   10,00   €   Hyväksytty   



  
11. Tapahtumat   

11.1. Athene   x   Prodeko   MEGASKABA   
Athenen   loppukiri   on   alkanut,   tilanne   näyttää   hyvältä.   Haasteita   on   launchattu,   lisää   on   
mahdollisesti   tulossa.   Erinäisiä   haalarimerkkejä   on   suunnitteilla.     

  
11.2. Sivuainemessut   

Sivuainemessujen   suunnittelu   on   lähtenyt   käyntiin.   
  

11.3. Muut   asiat   
Toimareille   päivitetään   ohjeistuksia   siitä,   ettei   fyysisiä   tapahtumia   järjestetä   ja   fyysisiä   
kohtaamisia   suositellaan   välttämään.   

  
12. Yhteisö   

12.1. Toimihenkilöt   ja   toimikunnat   
Retkitoimikunnalle   annetaan   oikeudet   ilmomasiinaan.   

  
Hyvinvointigurut   lähtivät   työstämään   kirjekaveri-konseptia   Prodekon   kanssa   ja   vuoden   
ensimmäinen   periodin   purku   tapahtuu   ensi   viikolla.   

  
Aletaan   keräämään   toimarien   kuulumisia   kuukausittain   ja   raportoidaan   niistä   
kokouksissa.   

  
HV-tiimi   keskustelee   hyvinvointivalmennusten   avaamisesta   myös   muille   kiltalaisille.   

  
12.2. Vuosijuhlatervehdykset   

Elina   ja   Ullis   tekivät   upean   tervehdyksen   Inkubiolle.     
  

12.3. Muut   asiat   
VOOn   hallitus   lähetti   tervehdyksen.   

  
13. KV-asiat     

13.1. KV-sektorin   ajankohtaiset   asiat   
Alessa   on   jatkanut   EIT-koordinaattorin   kanssa   keskustelua   Athenen   nettisivujen   
kääntämisestä   ja   kääntämisprojekti   starttailee    ensi   viikolla.    

  
International   Advisor   Gabor   on   antanut   palautetta   KV-opiskelijoille   jaettavista   
materiaaleista   ja   niitä   päivitetään   palautteen   pohjalta.   

  
14. Yrityssuhteet   

14.1. Excupodi   
Äänitykset   jatkuvat   ensi   viikolla   ja   uusista   jaksoista   käydään   keskusteluja.   Podcastin   
editoimiseen   ei   olla   löydetty   kiinnostuneita,   mutta   asiaa   kysytään   vielä   toimareilta.   

  
14.2. Yritystapahtumat   

Ei   uusia   yritystapahtumia   lähitulevaisuudessa.   



  
14.3. Muut   asiat   

-   
  

15. Opintoasiat   
15.1. SCI:n   opisten   kurssikäytäntökysely   

Kysely   on   valmis   ja   testikäyttäjiltä   on   saatu   hyvää   palautetta.   Kysely   julkaistaan   
toivottavasti   ensi   viikolla,   Marianna   pohtii   vielä   kyselyn   porkkanaa.   

  
15.2. Muut   asiat   

-   
  

16.   Muu   toiminta   
16.1. Neljännen   periodin   kokousaika   

Neljännessä   periodissa   kokoustetaan   pääsääntöisesti   tiistaisin   klo   16.15.   
  

16.2. Kiltatuotteet   
-   

  
16.3. Sakkojen   päivitys   

Valtteri   saapui   paikalle   sekunti   ennen   kokouksen   avaamista,   joten   hänelle   ei   voida   
antaa   sakkoa.     
Aarnelle   yksi   Harry   Potter-aiheinen   performanssisakko   siitä,   ettei   hän   ole   koskaan   
katsonut   Harry   Pottereita.   Jos   Aarne   ei   ole   vuoden   loppuun   mennessä   katsonut   Harry   
Pottereita,   kaikki   Aarnen   vuoden   sakot   tuplataan.   

  
16.4. Pöytäkirjojen   tarkistukset   

Eiköhän   ne   rullaa.   
  

17. Muut   esille   tulevat   asiat   
 Hallituksen   kesäpäivät   järjestetään   23.-25.7.   tai   13.-15.8.,   asiaan   palataan   vielä.   

  
Pidetään   hallituksen   yhteisiä   hommailusessioita   ja   hengailuja   perjantaisin   klo   14   eteenpäin.   

  
 AYY:n   edustajiston   kuulumiset   ensi   kokouksessa.   

  
Annetaan   erityiskiitoksia   kaikille   Megaskaban   järjestäjille   upeasta   järjestämisestä   ja   Iida     
Saaristomaalle   nettisivujen   päivittämisen   tiimoilta.   

  
18. Seuraava   kokous     

 Seuraava   kokous   2.3.   klo   16.15.   
  

19. Kokouksen   päättäminen   
 Kokous   päätettiin   ajassa   15.18.   

  
  



  
Pöytäkirjantarkastajat     

________________________________________   ________________________________________   
Marianna   Malkamäki    Nuutti   Arvilommi   

Puheenjohtaja   ja   sihteeri:     

________________________________________    ________________________________________   
Aarne   Talvela    Iida   Saaristomaa   

  
     



LIITE   1   

Nimitettävät   toimihenkilöt   

ISOt   
Alli   Kolho   
Anna   Laakso   
Annika   Viitala   
Eero   Lindbohm   
Emil   Videman   
Henri   Malmberg   
Jaakko   Ingraeus   
Janne   Huopio   
Jasse   Ahokas   
Juho   Alin   
Juuso   Seuri   
Kristo   Numminen   
Laura   Puusola   
Markus   Laine   
Mette   Luntama   
Miikka   Laitinen   
Milja   Parviainen   
Niklas   Koskela   
Rebekka   Sihvola   
Ronja   Kovero   
Ruusu   Nurmi   
Sanni   Saarinen   
Tuukka   Pallonen   
Usva   Uusikumpu   
Vilma   Ikola   
  

KV-ISOt   
Aarne   Talvela   
Anna   Nikander   
Antti   Norrkniivilä   
Eemil   Rantala   
Eero   Petrell   
Elena   Rima   
Emma   Kankkunen   
Helena   Rautiainen   



Ilona   Malmivirta   
Inkeri   Rouvinen   
João   Hämäläinen   
Kaarlo   Liukkonen   
Ken   Riippa   
Kristo   Numminen   
Marianna   Malkamäki   
Oliver   Mulari   
Oona   Salonen   
Pyry   Seppälä   
Satu   Reijonen   
Ulrica   Bladh   
Valtteri   Luodemäki   
  

MaisterISO   
Eira   Erola   
  

PhabuISOt   
Antti   Kari-Koskinen   
Atte   Mäkinen   
Aura   Kiiskinen   
Elena   Rima   
Iida   Saaristomaa   
Ilona   Rahnasto   
Jaakko   Vintturi   
Jani   Kaitosalmi   
Katri   Niemi   
Kasper   Nurminen   
Markus   Ihamuotila   
Mikko   Vuopala   
Miska   Kulmala   
Nestori   Lautanala   
Oliver   Mulari   
Samuel   Moawad   
Sanni   Lares   
Valtteri   Luodemäki   
  


