
  

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

Hallituksen   kokous   17/2021     

Aika:   3.5.2021,   klo   16:15     

Paikka:   Zoom   (etäkokous)     

Paikalla:     

Hallitus   

Aarne   Talvela   (PJ)     

Iida   Saaristomaa   (Sihteeri)   

Elina   Ståhlberg    (poistui   kohdassa   12.3)   

Anna   Nikander   

Alessa   Aila   

Nuutti   Arvilommi   

Valtteri   Luodemäki     

Ulrica   “Ullis”   Bladh   

Marianna   Malkamäki   

Mea   Pousar   

  

Muut   läsnäolijat:   

Meri   Tuominen    (poistui   kohdassa   12.2)   

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   Alessa   Aila    ja   Mea   Pousar.   
  

4. Kokouksen   työjärjestyksen   hyväksyminen   
 Hyväksyttiin   esityslista   sellaisenaan   kokouksen   työjärjestykseksi.   

  
5. Ilmoitusasiat   

Meri   Tuominen   on   kokouksessa   esittäytymässä   Athenen   uutena   ulkojäsenenä.   
  

6. Mitä   kuuluu?   -kierros   
Meri:    Kiitos   kutsusta   kokoukseen!   Kuuluu   tosi   hyvää,   wappu   oli   yllättävän   hauska.   
 Mea:    Vietti   hiljaisemman   wapun,   koska   wappuaattona   iski   allergiakohtaus.   Nautti   kuitenkin  
mimosaa,   laittoi   lakin   päähän   ja   muutti   Otaniemeen.   
 Iida:    Edelleen   ihan   segiksissä   wapusta.   BB   alkoi,   mikä   ei   auta   elämänhallintaa.   



  

 Anna:    Rankka   viikko   takana,   mutta   tuleva   viikonloppu   varattu   tyhjäksi,   mitä   odottaa   innolla.   
 Marianna:    Wappu   oli   tosi   hauska   ja   viikko   on   lähtenyt   tehokkaasti   käyntiin.   
 Elina:    Phuksiopas   stressaa,   mutta   pikkuhiljaa   vähemmän.   Oli   hyvä   wappu.   
 Valtteri:    Vähän   maanantaifiilis.   Muuten   menee   hyvin.   
 Nuutti:    Liskoisat   fiilikset   wapusta,   eli   hikoiluttaa   ja   silmät   ei   pysy   auki.   
 Aarne:    Nukkunut   univelkoja   pois   ja   nyt   on   levännyt   olo.   
 Ullis:    Väsyttää   edelleen   vaikka   nukkunut   ihan   sikana.   
 Alessa:    Wappu   ylitti   odotukset.   Energisoitunut   olo,   nyt   jaksaa   taas   tehdä   hommia.   
 Alli:    Tänään   aloitin   töissä   ja   aamupäivä   on   mennyt   uusia   asioita   ihmetellessä.   Vappu   oli     
superkiva   ja   olisi   voinut   jatkua   pitempäänkin,   koska   paluu   arkeen   meinaa   rästihommien     
tekemistä.   Jaksumehu   maistuisi.   

  
7. Hyväksyttävät   laskut   

  

  
Siirryttiin   kohtaan   14.   

8. Opintoasiat   
8.1. Maisteri-info   

Maisteri-infon   järjestelyt   on   kunnossa   ja   info   tapahtuu   huomenna   tiistaina.   Hyvä   
tapahtuma   tulossa.   Toivottavasti   osallistujia   saapuu   paikalle.   

  
8.2. Muut   asiat   

Kurssikyselyn   avoimista   vastauksista   koostetaan   yhteenveto,   jota   esitellä   tulevassa   
kokouksessa.   

  
9. Talous-   ja   hallintoasiat   

9.1. Ajankohtaiset   asiat   
Talous   on   kunnossa   ja   hallinto   rullaa.   

  
10. Tiedotusasiat   

10.1. Ajankohtaiset   asiat   

Saaja   Perustelu   Summa   Päätös   

Katariina   Korolainen   Qkkachat-eväät   (päätoimituksen   mukaan   oli   
lupa   käyttää   10,10e/nenä)   10,04   €   Hyväksytty   

Inkeri   Nora   Qkkachat   moderointieväsraha   10,10   €   Hyväksytty   

Jaakko   Vintturi   Esteettömystodistusten   (suomi   +   kv)   
laminaatit,   kirjekuoret,   naru   36,45   €   Hyväksytty   

Jaakko   Vintturi   Kukkachatin   lounas   Kukka-toimitukselle   10,10   €   Hyväksytty   

Mea   Pousar   Krokettisetit   Kaljakroketin   voittajille   ja   
työryhmälle   26.4.2021   31,08   €   Hyväksytty   

Hetzner   Online   GmbH   Serverimaksu,   viite   R0013267614   3,71   €   Hyväksytty   



  

Tiedotus   on   kunnossa   ja   rullaa.   
  

11. Yhteisö   
11.1. Toimihenkilöt   ja   toimikunnat   

H&X   ovat   pyytäneet   lupaa   käynnistää   rantalentisvuorot   Smökin   kentällä.   Keskusteltiin   
tapahtumien   järjestämisestä   ja   niihin   liittyvistä   rajoituksista.   Päädyttiin   siihen,   että   
lentistä   ei   vielä   aloiteta.   Jatketaan   rajoitusten   seuraamista   ja   toimitaan   muuttuvan   
tilanteen   mukaan.   

  
11.2. Muut   asiat   

-   
  

12. Tapahtumat   
12.1. Kulttuurineuvosten   tapahtumasuunnitelmat   

Kulttuurineuvosto   järjestää   piknik-kirjailtatapahtuman,   jolle   annetaan   vihreää   valoa   
heti   kun   rajoitukset   sen   vain   sallivat.     

  
12.2. Wappu   

Wappu   oli   ja   meni.   Eksymishaastetta   jatketaan   vielä   toukokuun   ajan   huonojen   säiden   
takia.   

  
Wapun   haalarimerkkien   tilausta   varten   pistetään   pystyyn   kysely,   jolla   voi   ilmoittaa   
suorittaneensa   riittävästi   wappuhaasteita   ja   -tapahtumia.   

  
Meri   Tuominen   poistui   17.00.   

  
12.3. Loppukevään   tapahtumat   

Loppukevään   tapahtumia   pohditaan   erillisessä   ajankohtasumplimistapaamisessa.     
Tapahtumia   ruvetaan   järjestämään   kunhan   rajoitusten   puitteissa   saadaan.   

  
 Elina   Ståhlberg   poistui   17.02.   

  
12.4. Muut   asiat   

Väärinymmärrettyjen   sitsit   tapahtunevat   syksyllä,   ajankohdaksi   pohdittu   alustavasti   
24.9.   

  
13. KV-asiat     

13.1. Ajankohtaiset   asiat   
Survival   Guiden   kuvaukset   pyörivät   tällä   viikolla   yhdessä   phuksiopaskuvausten   kanssa.   
Alessa   tapasi   edellisviikolla   EIT-koordinaattoreita.   Aino   Roms   poistui   roolista   ja   tilalle   
tuli   Minna   Parviainen.   Kiltayhteistyö   jatkuu.   

  
Syksylle   on   varmistunut   ensimmäisellä   hakukierroksella   jo   noin   70   EIT-opiskelijaa   ja   
lisää   valitaan   vielä   toukokuun   aikana   toisella   hakukierroksella.   Survival   Guide   on   
tarkoitus   lähettää   EIT-ohjelman   toisen   uutiskirjeen   yhteydessä   kesäkuussa.   Lisäksi   
sovittiin,   että    Alessa   menee   esittelemään   Athenea   EIT-ohjelman   webinaareihin   



  

toukokuussa   ja   kesäkuussa.   
  

Yhdeksän   KV-opiskelijaa   sai   wappuna   lakin.   Qkkachatin   International   Corner   oli   
menestys.   

  
Siirryttiin   kohtaan   15.   

  
14. Phuksi-   ja   ISOasiat   

14.1. Phuksien   lakitus   
Phuksit   saivat   lakit.   

  
14.2. Phuksiopas   ja   sen   kuvaukset   

Kuvaukset   tällä   viikolla.   Phuksiopas   täytyy   saada   24.5.   mennessä   valmiiksi.     
Selvitellään   mahdollisuutta   päästä   Olkkarille   työstämään   phuksiopasta   ja   otetaan   
yhteyttä   Aallon   aulapalveluihin.   

  
14.3. Muut   asiat   

Inkubion   kipparin   kanssa   puhuttu   phuksisitseistä   17.9.   Tavoitteena   olisi   pitää   sitsit   
erikseen   ja   jatkot   yhdessä.   Pohdittiin   sitsien   lokaatiota   tai   vaihtoehtoisesti   eri   
ajankohtaa,   jos   sopivaa   tilaa   ei   löydy.   

  
Orientaatioviikon   Athene   x   Prodeko   bileet   halutaan   järjestää   taas,   keskusteltiin   
mahdollisuudesta   järjestää   telttabileet   ja   keskustelua   Prodekon   kanssa   jatketaan.   

  
Siirryttiin   kohtaan   8.   

15. Yrityssuhteet  
15.1. Yrityssuhteiden   ajankohtaiset   asiat   

  Tänään   on   viimeinen   päivä   ilmoittautua   Bain   &   Companyn   ensi   viikon   case   cracking   
-tapahtumaan.   Augustin   tapahtumaan   aukesi   ilmo.   Keskiviikkona   tulee   ulos   kevään   
viimeinen   excupodi.   

  
Keskusteltiin   killan   rekrykanavista   ja   niiden   tarkoituksista.   

  
16.   Muu   toiminta   

16.1. Kiltatuotemyynti   
-   

  
16.2. Sakkojen   päivitys   

-   
  

16.3. Pöytäkirjojen   tarkistukset   
Rullannee.   

  
17. Muut   esille   tulevat   asiat   

Nuutti   on   saanut   tuomion   AH21:n   laiminlyönnistä.   Rangaistusta   pohditaan.   



  

  
18. Seuraava   kokous     

 Seuraava   kokous   10.5.   klo   16.15.     
  

19. Kokouksen   päättäminen   
 Kokous   päätettiin   ajassa   17.25.   

  
  
  

Pöytäkirjantarkastajat:     

________________________________________   ________________________________________   
Alessa   Aila Mea   Pousar   

Puheenjohtaja   ja   sihteeri:     

________________________________________    ________________________________________   
Aarne   Talvela    Iida   Saaristomaa   


