
  

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

Hallituksen   kokous   12/2021     

Aika:   30.3.2021,   klo   16:15     

Paikka:   Zoom   (etäkokous)     

Paikalla:     

Hallitus   

Aarne   Talvela   (PJ)     

Alli   Kolho   (Sihteeri)   

Iida   Saaristomaa     

Elina   Ståhlberg   

Anna   Nikander   

Alessa   Aila   

Nuutti   Arvilommi   

Valtteri   Luodemäki     

Ulrica   “Ullis”   Bladh   

Marianna   Malkamäki   

Mea   Pousar   

  

Muut   läsnäolijat:   

Samuel   Moawad    (saapui   kohdassa   15.3)   
Katri   Niemi    (saapui   kohdassa   16.2,   poistui   kohdassa   17)   
Helena   Rautiainen    (saapui   kohdassa   16.2)   
Jaakko   Vintturi    (saapui   kohdassa   16.2)   
Ilona   Malmivirta    (saapui   kohdassa   16.2)   
Eemil   Rantala    (saapui   kohdassa   16.2)   
Oliver   Mulari    (saapui   kohdassa   16.2)   

  

1. Kokouksen   avaus     
 Kokous   avattiin   ajassa   16.15.   

  
2. Kokouksen   laillisuus   ja   päätösvaltaisuus   

 Kokouskutsu   on   lähetetty   ajoissa   ja   paikalla   on   päätösvaltainen   määrä   killan   hallituksen   
jäseniä.   Todettiin   kokous   lailliseksi   ja   päätösvaltaiseksi.   

  
3. Pöytäkirjantarkastajien   valinta   

 Valittiin   pöytäkirjantarkastajiksi   Elina   Ståhlberg   ja   Valtteri   Luodemäki.   
  

4. Kokouksen   työjärjestyksen   hyväksyminen   
 Hyväksyttiin   kokouksen   työjärjestys   seuraavin   muutoksin:   
-   Kohta   12.1.   muutetaan   nimelle   Maisteri-info   



  

  
5. Ilmoitusasiat   

Aarne   kertoo   syövänsä   banaania.   
  

6. Mitä   kuuluu?   -kierros   
Marianna:    Hyvää.   Havahtunut   4.   periodin   lähestyvän   uhkaavasti   loppuaan   ja   samalla     
kouluhommien   kertyneen.   
Alessa:    Nauttii   Red   Bullista   ja   odottaa   innolla   mysteeripaketin   avaamista.     
Anna:    Hyvää,   mutta   Red   Bullin   puute   harmittaa.   Kivaa,   että   työpäivä   on   ohi.     
Nuutti:    Hyvää.   Viikko   on   alkanut   normaalisti.   Pitää   tällä   kertaa   kameraa   poikkeuksellisesti   
päällä   kokouksessa(!)   
Iida:    Hyvää.   Tosi   kiva,   että   nelosperiodi   lähestyy   loppuaan,   sillä   se   on   ollut   toisinaan   rankka.   
Tänään   oli   ilahduttavan   kiva   miitti   sometiimin   kanssa.   
Valtteri:    Kiireistä   on.   Elää   perjantaifiiliksissä.   
Alli:    Hyvää.   Sai   juuri   ennen   kokousta   kesätöitä.   
Ullis:    Kuuluu   hyvää.   
Mea:    Hyvää.   Pilkkoi   tänään   paljon   sipulia,   mikä   itketti,   mutta   on   puhdistavaa   ja   terveellistä   
itkeä   välillä.   
Elina:    Ihan   hyvää.   Sai   tietää   päässeensä   ITP-kesäsivuaineeseen.   
Aarne:    Pieni   stressi   painaa   tekemättömistä   hommista.   Muuten   hyvä   fiilis,   odottaa   
mysteeripakettien   avaamista   innolla.   

  
  

7. Hyväksyttävät   laskut   
  

  

8. Yhteisö   
8.1. Toimihenkilöt   ja   toimikunnat   

Wappua   on   alettu   suunnittelemaan   hyvällä   vauhdilla.   

Saaja   Perustelu   Summa   Päätös   

Alessa   Aila   Toimariralli   tarjoilut   4hlö:   Alessa   Aila,   Eemil   
Rantala,   Valentin   Jutila   &   Gabor   Major   40,00   €   Hyväksytty   

Anna   Nikander   Excupodi-äänitysten   eväät   15.2.,   25.3.   ja   
26.3.   34,18   €   Hyväksytty   

Venla   Saavalainen   
Lightningtalks-etätapahtuman   puhujille   
(9kpl)   9e   lahjakortit   sekä   2kpl   10e   
lahjakortteja   katosjille   arvottuna.   

101,00   €   Hyväksytty   

Juhana   Viitamo   Woltattu   ruoka   podcast-äänitykseen   pe   
26.3.2021   20,00   €   Hyväksytty   

Elina   Ståhlberg   Opintopsykologien   Hyvinvointivalmennus   
16.3.   R-lahjakortit   osallistujille   145,00   €   Hyväksytty   



  

Fuksien   viimeinen   hyvinvointivalmennus   järjestetään   torstaina.   Paikalle   tulevat   Athene   
Alumnin   edustajat   kertomaan   urapoluistaan   ja   vastaamassa   kysymyksiin   opiskelusta   ja   
työelämästä.   

8.2. Muut   asiat   
-   

  
9. Tapahtumat   

9.1. Sivuainemessut   
Olivat   suuri   menestys   osallistujamäärän   ja   saadun   palautteen   perusteella.   

  
9.2. Muut   asiat   

Wapun   tapahtumien   suunnittelu   etenee.   

Viime   perjantain   Lightning   Talks-tapahtuma   oli   haippi   menestys.   
  

10. KV-asiat     
10.1. Maisteriphuksit   

Athenelle   on   tulossa   tänä   vuonna   KV-maisteriphukseja,   joiden   orientoiminen   siirtyy   
KV-kapteenin   vastuulle.   Alessa   tapaa   muiden   kiltojen   KV-   ja   maisterikapteeneja   
kartoittaakseen   hyväksi   todettuja   käytäntöjä.   

10.2. Muut   asiat   
Athenen   nettisivujen   englanninkielinen   versio   sekä   KV-opiskelijoiden   survival   guide   
edistyvät   hyvällä   tahdilla.   

  

11. Yrityssuhteet  
11.1. Yrityssuhteiden   ajankohtaiset   asiat   

Wappukassiyhteistyö   yritysten   kanssa   etenee.   

Kaikki   kevään   excupodit   on   nyt   äänitetty.   

ABB:n   etäexcun   ilmo   aukesi   tänään.   

12. Opintoasiat   
12.1. Maisteri-info   

Infolaisten   maisteri-info   järjestetään   toukokuussa,   jossa   esitellään   eri   
maisteriohjelmavaihtoehtoja   sekä   niiden   kursseja.   Paikalle   tulevat   myös   Risto   
esittelemään   infon   eri   maisteripääaineita   sekä   Susanna   kertomaan   mahdollisuudesta   
siirtyä   tuotantotalouden   ja   tietotekniikan   maisteriohjelmiin.     

  
12.2. Muut   asiat   



  

-   
  

13. Phuksi-   ja   ISOasiat   
13.1. Phuksi-   ja   ISOsektorin   ajankohtaiset   asiat   

ISOlaatiositsit   vanhoille   ISOille   järjestetään   ensi   torstaina.   

14. Talous-   ja   hallintoasiat   
14.1. Uusien   jäsenten   hyväksyminen   

Hyväksytään    Leppänen ,   Markku   killan   varsinaiseksi   jäseneksi.   
  

14.2. Yhdistysilmoitus   ja   toiminta-avustusten   haku     
Aarne   tekee   yhdistysilmoituksen   AYY:n   Tahloon.   

  
14.3. Toimivirkojen   englanninkieliset   nimet   

 Killan   nettisivujen   käännöstä   varten   tarvitaan   toimariviroista   englanninkieliset   nimet.   
 Mietitään   käännösvaihtoehtoja   ja   konsultoidaan   nykyisiä   virkaatekeviä.   

  
14.4. Muut   asiat   

Vuosikokouksessa   hyväksyttiin   vuoden   2020   tilinpäätös   ja   toimintakertomus   sekä   
vuoden   2021   toimintasuunnitelma,   budjetti   ja   rahastointiohjesäännön   muutos.   

  
Killan   rahastointiprojekti   etenee.   

15. Tiedotusasiat   
15.1. Wapun   launchaus   

Wapun   ajan   tapahtumat   kuvauksineen    lisätään   Athenen   kalenteriin   ja   ilmomasiinaan   
ensi   viikkoon   mennessä.   

  
15.2. Nettisivujen   päivitys   

Päivitysprojekti   edistyy.   
  

15.3. Muut   asiat   
Iida   suunnitteli   yhdessä   sometiimin   kanssa   loppukevään   Instagram-päivityksiä.   
Tarinoiden   fontti   vaihtuu,   ja   jatkossa   päivityksiin   lisätään   myös   englanninkieliset   
kuvatekstit.   

  
Samuel   Moawad   saapui   16:58   

  

16.   Muu   toiminta   
16.1. Hallitushärpäke   

Äänestetään   eri   vaihtoehdoista   Slackissa.   
  

16.2. Sakkojen   päivitys   
Määrätään   Alessalle   yksi   sakko   sekoilusta   ja   Valtterille   yksi   sakko   kokoukseen   



  

keskittymättä   jättämisestä.   

  
Katri   Niemi   ja   Helena   Rautiainen   saapuivat   16:59   
Jaakko   Vintturi,   Ilona   Malmivirta   ja   Eemil   Rantala   saapuivat   17:00   
Oliver   Mulari   saapui   17:01   

16.3. Pöytäkirjojen   tarkistukset   
Rullaavat.   

  
17. Muut   esille   tulevat   asiat   

Istuva  hallitus  avasi  edeltäjiensä  toimittamat  mysteeripaketit,  joista  paljastuivat  yhteensopivat                   
T-paidat.   

  
Katri   Niemi   poistui   17:02   

18. Seuraava   kokous     
 Seuraava   kokous   6.4.   klo   16.15.     

  
19. Kokouksen   päättäminen   

 Kokous   päätettiin   ajassa   17.02.   
  
  
  

Pöytäkirjantarkastajat     

________________________________________   ________________________________________   
Elina   Ståhlberg Valtteri   Luodemäki   

Puheenjohtaja   ja   sihteeri:     

________________________________________    ________________________________________   
Aarne   Talvela    Alli   Kolho   


