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

Hallituksen   kokous   9/2021     

Aika:   9.3.2021,   klo   16:15     

Paikka:   Zoom   (etäkokous)     

Paikalla:     

Hallitus   

Aarne   Talvela   (PJ)     

Alli   Kolho   (Sihteeri)   

Iida   Saaristomaa     

Elina   Ståhlberg   

Anna   Nikander (saapui   kohdassa   9.2)   

Alessa   Aila   

Nuutti   Arvilommi   

Valtteri   Luodemäki     

Ulrica   “Ullis”   Bladh    (poistui   ja   palasi   kohdassa   17)   

Marianna   Malkamäki   

Mea   Pousar   

  

Muut   läsnäolijat:   

-   

  

1. Kokouksen   avaus     
 Kokous   avattiin   ajassa   16.15.   

  
2. Kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus   

 Todettiin   kokous   lailliseksi   ja   päätösvaltaiseksi.   
  

3. Pöytäkirjantarkastajien   valinta   
 Valittiin   pöytäkirjantarkastajiksi   Valtteri   Luodemäki   ja   Alessa   Aila.   

  
4. Kokouksen   työjärjestyksen   hyväksyminen   

 Kokouksen   työjärjestys   hyväksyttiin   sellaisenaan.     
  

5. Ilmoitusasiat   
 Kiltahuoneen   käyttöä   on   rajoitettu   ja   käynneistä   tulee   ilmoittaa   aulapalveluille   vähintään   yhtä      
arkivuorokautta   ennen.   

6. Mitä   kuuluu?   -kierros   
Marianna:    Hyvää.   Sai   eilen   kaverilta   tulppaaneja.   
Mea:    Ihan   hyvää,   istunut   tänään   miiteissä.   Tuli   kotikotiin   ja   siellä   on   pullaa,   mikä   on   kivaa.   



Toivoo   lumen   sulamista   ja   enemmän   auringonpaistetta.     
Iida:    Juuri   ennen   kokousta   iski   hepuli,   mikä   saattaa   johtua   päivän   aikana   juodun   teen   määrästä.   
Pääsi   tänään   pitkästä   aikaa   kampukselle   työpajakurssilla,   mikä   oli   haippia.   
Alli:    Kävi   kämpässään   remonttikatselmuksessa.   Remontissa   ilmennyt   vain   uusia   käänteitä   ja   
twistejä.   Koira   lähti   lyhyelle   karkureissulle   sunnuntaina,   mikä   oli   kuumottelevaa.   
Valtteri:    Tosi   hyvä   alkuviikko,   saanut   asioita   hyvin   aikaiseksi.   Teki   hyvät   eväsleivät   itselleen   
kokoukseen.   
Nuutti:    Tiskaa,   seuraavaksi   kutsuu   pyykkivuori.   
Ullis:    Inspiroitui   Mean   kuulumisista   ja   lämmitti   itselleen   korvapuustin.   Lähtee   perjantaina   
laskettelemaan.   
Elina:    Keitti   itselleen   teetä.   Aloitti   uuden   unirytmin   ja   heräsi   tänään   klo   5:30   sen   mukaisesti.   
Nyt   väsyttää,   mutta   päiväunet   auttoivat.   
Alessa:    Ollut   ongelmia   päästä   hommien   makuun,   eikä   ole   saanut   juuri   mitään   aikaiseksi.   Sen   
sijaan   käyttänyt   aikaa   nettishoppailuun   ja   ostanut   television.   
Aarne:    Nukkunut   huonosti.   Tekemistä   kertynyt,   vähän   nihkeä   fiilis.   Teki   itselleen   kokousta   
ennen   annoksen   tiramisua,   mikä   piristi.   
Anna:    Hyvää.   Sisustussilmä   on   alkanut   kehittymään   muuton   yhteydessä.   

  

7. Hyväksyttävät   laskut   
  

  
 Siirryttiin   kohtaan   9   

8. Yrityssuhteet  
8.1. Wappulaivan   siirto   

Wappulaiva   siirrettäneen   myöhemmälle   ajankohdalle.   Keskusteltiin   mahdollisista   
ajankohdista   ja   toteutusmuodoista.   

8.2. Muut   asiat   
Excupodin   kuvaukset   ja   suunnittelu   jatkuvat.   
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9. Opintoasiat   
9.1. SCI:n   opisten   kurssikäytäntökysely   

Kyselyyn   on    tullut   hyvin   vastauksia.   AYY   pyysi   alustavia   tuloksia,   joita   tullaan   
näyttämään   tiede-   ja   kulttuuriministeri   Annika   Saarikolle.   Lopullista   yhteenvetoa   
aletaan   koota   viikon   loppupuolella.   

  
9.2. Athenen   läksykerho   

Lanseerattiin.   

Saaja   Perustelu   Summa   Päätös   

Sara   Kujanpää   Abipäivän   ilmoittautumislahja,   25   kpl   x   5€   
R-lahjakortteja   (Growth   Hacking   x    abitiimi)   125,00   €   Hyväksytty   



Anna   saapui   16.33   
  
9.3. Muut   asiat   

AllWell-tuloksia   on   käsitelty   alustavasti.   
  

Aalto   on   tekemässä   tarkempia   linjauksia   plagioinnin   suhteen.   
  

Keskusteltiin   korkeakouluopiskelijoiden   jaksamista   ja   hyvinvointia   koskevasta   
kannanotosta,   joka   killat   kutsuttiin   allekirjoittamaan.   

  
Zoom-laskutupa   palaa   5.   periodissa   matematiikan   kursseille.   
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10. Phuksi-   ja   ISOasiat   
10.1. Phuksi-   ja   ISOsektorin   ajankohtaiset   asiat   

Phuksiopas   edistyy.     

Fuksijäynä   striimataan   tänä   lauantaina.   

11. Talous-   ja   hallintoasiat   
11.1. Vuosikokous    

Järjestetään   tiistaina   23.   maaliskuuta.     
  

12. Tiedotusasiat   
12.1. Athenen   brändikirja   

Iida   on   suunnitellut   Athenen   brändikirjaa,   joka   ohjeistaa   ja   yhtenäistää   Athenen   
visuaalista   viestintää.     

12.2. Muut   asiat   
Sometiimi   toivoo   Athenen   ig-esittelyihin   phuksisektorin   toimijoita.   

  
13. Yhteisö   

13.1. Toimihenkilöt   ja   toimikunnat   

Järjestetään   workshop   toimarirallin   palkintojen   päättämistä   varten.     

Yhteisöneuvoksen   vastuutoimihenkilöille   kuuluu    hyvää   ja   järjestetyt   tapahtumat   ovat   
olleet   menestyksekkäitä.   Pizzaa   &   Pähkinää   -tapahtuma   järjestetään   huhtikuussa.   
OTMK   ja   ympäristövastaavat   ovat   ideoineet   Olkkarille   uudistuksia   mm.   kierrätyksen   
suhteen.     

  
Yrityssuhdetiimille   kuuluu   hyvää   ja   hommat   sujuvat.   
IE:n   toimareista   PikkuIE:llä   on   vastauksina   saaduista   Telegram-tarroista   päätellen   



melko   hyvät   fiilikset.   Myös   lukkareilla   ja   kulttuurineuvoksilla   menee   kohtuullisen   hyvin,   
vaikka   koronarajoitukset   tuottavat   päänvaivaa.   

  
NamiMamit   suunnittelevat   kevätarvontaa   piristämään   kiltalaisia   myös   Olkkarin   kiinni   
ollessa.   Vuosijuhlatoimikunnalla   menee   hyvin   ja   myös   vuosijuhlien   suunnittelu   on   
hyvässä   vauhdissa.   

13.2. Vuosijuhlatervehdykset   
Maanmittarikilta   on   pyytänyt   vuosijuhlatervehdystä   17.3.   mennessä.   Alessa   ja   Valtteri   
suunnittelevat   ja   toteuttavat   tervehdyksen.   

13.3. Muut   asiat   
-   

14. Tapahtumat   
14.1. Pubivisa   

Tapahtuma   oli   onnistunut   ja   sai   osallistujilta   pääosin   positiivista   palautetta.   

14.2. Sivuainemessut   
Marianna   ja   Alli   ovat   edistäneet   tapahtuman   suunnittelua.   Puhujia   tapahtumaan   on   
saatu   rekryttyä   hyvin   ja   ajankohta   on   lisätty   Athenen   kalenteriin.   

  
14.3. Muut   asiat   

Katseet   kääntyvät   hiljalleen   kohti   wappua.   
  

15. KV-asiat     
15.1. KV-sektorin   ajankohtaiset   asiat   

SCI:n   KV-kipparit   tapaavat   SCI:n   KV-tutorkoordinaattoria   parin   viikon   päästä.   
  

16.   Muu   toiminta   
16.1. Sakkojen   päivitys   

-   
  

16.2. Pöytäkirjojen   tarkistukset   
Rullailevat   hitaasti   ja   varmasti.   

  
17. Muut   esille   tulevat   asiat   

 ESTIEMin   Jr.   Times   -tapahtuma   on   lisätty   killan   kalenteriin.   

Keskusteltiin   “I   like,   I   wish”-konseptin   hyödyntämisestä   hallituksen   ryhmäytymisen   tukena.  
  

Ullis   poistui   17:35   
Ullis   palasi   17:37   

  



18. Seuraava   kokous     
 Seuraava   kokous   15.3.   klo   16.15.     

  
19. Kokouksen   päättäminen   

 Kokous   päätettiin   ajassa   17.42.   
  
  
  

Pöytäkirjantarkastajat     

________________________________________   ________________________________________   
Valtteri   Luodemäki   Alessa   Aila   

Puheenjohtaja   ja   sihteeri:     

________________________________________    ________________________________________   
Aarne   Talvela    Alli   Kolho   

  
     


