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

 Hallituksen kokous 19/2021 

 Aika: 17.5.2021, 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: 

 Kiri Huhtanen  (poistui kohdassa 13.2) 

 Maria Oehlandt  (poistui kohdassa 13.2) 

 1.  Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin ajassa 16.16. 

 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 Anna Nikander. 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 
 - Lisättiin kohta 13.2: Kulttuurineuvoston suunnitelmat 

 5.  Ilmoitusasiat 
 - 

 6.  Mitä kuuluu? -kierros 
 Aarne:  Oikein hyvää: tänään on ollut suhteellisen  tehokas päivä. Kävi aamupäivästä 



 tapaamassa siskonpoikaansa pitkästä aikaa, mikä oli hauskaa. 
 Ullis:  Menee hyvin. Sai tänään lounaalla yllätysvieraita.  Odottelee nyt ruokaboksia 
 jännityksellä. 
 Mea:  Hyvää kuuluu! On nauttinut sateesta paljon ja  tykkää istua parvekkeella paketoiden 
 kevään kouluhommia samalla, kun sade ropisee ikkunoita vasten. 
 Marianna:  Tuli kokoukseen suoraan luennolta ja on  ollut melko väsynyt tänään. 
 Nuutti:  Nautti viikonloppuna mökkeilystä ja kalastuksesta. 
 Anna:  Kuuluu ihan hyvää. Kävi aamupäivästä lenkillä  ja on tehnyt iltapäivän kiltahommia. 
 Alessa:  Ihan ok. Näki KVTMK:n viikonloppuna livenä  ensimmäistä kertaa, mikä oli kivaa. 
 Elina:  Hyvää kuuluu, vaikka sää on surkea. Oli eilen  pyöräilemässä, mikä oli kivaa. Stressaa 
 phuksioppaan valmistumista. 
 Valtteri:  Oli Repovedellä vaeltamassa viikonloppuna  ja keräsi luonnosta voimaa uutta viikkoa 
 varten. 
 Alli:  Kävi viikonloppuna seikkailemassa Kivenlahdessa  ja pyörähti mökillä. Eilen tuli käytyä 
 katsomassa kodin remontin tilannetta ja todettua, että keskeneräiseltä näyttää. 
 Iida:  Tosi hyvää kuuluu. Sai ladattua viikonloppuna  akkuja, mikä tuli tarpeeseen, sillä tästä 
 viikosta on tulossa kiireinen. On pessyt tänään 3 koneellista pyykkiä ja tehnyt muita hommia 
 hyvällä tahdilla. 
 Kiri:  Ihan hyvää. Vähän stressi painaa, mutta yleisesti  hyvä fiilis. Jännittävää olla ensimmäistä 
 kertaa hallituksen kokouksessa. 
 Maria:  Hyvää kuuluu. Sade luo tunnelmaa, mutta tykkäsi  myös viikonlopun kauniista säästä. 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Joel Juhela  Tietskarijengin wappuluukun palkinnot  25,77 €  Hyväksytty 

 Joel Juhela  Qkkachatin eväät  10,01 €  Hyväksytty 

 Sampo Rapeli 
 Tietskarijengin hackathonin 13.5.2021 / 
 Rapeli Sampo 

 10,00 €  Hyväksytty 

 Sampo Rapeli 
 kukka chatti moderointi herkku eväät 
 27.-28.4.2021 / Rapeli Sampo 

 10,10 €  Hyväksytty 

 Elina Ståhlberg  Hallitusrap-äänitysten skumppa  11,99 €  Hyväksytty 

 Elina Ståhlberg 
 ISOjen järkkäämää kivaa Jätski edition: 
 Jäätelöpalkinnot 

 7,20 €  Hyväksytty 

 Natua Organic Branding 
 Oy 

 Ethana pelipaidat  2 271,68  Hyväksytty 

 Siirryttiin kohtaan 13.2 

 8.  Yrityssuhteet 
 8.1.  Yrityssuhteiden ajankohtaiset asiat 

 Excupodiin on saatu syksyä varten kiinnostuneita osallistujia. Anna on solminut vielä 



 viimeisiä yhteistyösopimuksia ennen kesälaitumille siirtymistä. 

 9.  Opintoasiat 
 9.1.  SCI:n kandidaattikoulutusneuvoston kokous 

 Kokouksessa käsiteltiin AllWell-kyselyn tuloksia sekä käytiin läpi kandidaatintöiden 
 arvosteluperusteiden uudistusta. Lisäksi informaatioverkostojen sivuaineen 
 kurssivalikoimaa uudistettiin. 

 9.2.  Muut asiat 
 Huomenna on Informaatioverkostojen koulutusneuvoston kokous. 

 10.  Talous- ja hallintoasiat 
 10.1.  Dekaanitapaaminen 

 Viime keskiviikon dekaanitapaamisessa keskusteltiin työelämän sukupuolitasa-arvoa 
 lisäämään pyrkivästä NAU!-hankkeesta sekä opetuksen toteuttamistavasta syksyllä. 
 Lisäksi kokouksessa esiteltiin SCI:lle suunniteltuja uusia koulutusohjelmia sekä 
 lähivuosien suunnitelmia opiskelijoiden sekä opetushenkilökunnan määrän kasvusta. 

 Kiltojen opintovastaavien kysely sai kiitosta laitosjohtajilta. Sen ja AllWell-kyselyn 
 tuloksista nousi esiin opiskelijoiden saaman vertaistuen määrä merkittävä lasku, 
 samalla kun uupumisriski on noussut. 

 10.2.  Yhdistysten julkilausuma Aallon exit-strategiaa koskien 
 Aarne allekirjoittaa Neuvoston laatiman avoimen kirjeen, jossa kehotetaan 
 osallistamaan opiskelijoita Aallon exit-strategian ja syksyn kurssikäytäntöjen 
 suunnitteluun. 

 10.3.  Muut asiat 
 - 

 11.  Tiedotusasiat 
 11.1.  Wappukuvien keräys 

 Iida ja sometiimi keräävät kuvia kiltalaisten wapusta Instagram-julkaisua varten. 

 11.2.  Muut asiat 
 Sometiimi kokoontui viime viikolla suunnittelemaan loppukevään, kesän ja tulevan 
 syksyn julkaisuja. 

 Koostetaan kevään päätteeksi hallituksen tervehdys, joka jaetaan killan Facebookissa 
 sekä sähköpostitse. Järjestetään tämän työstämiseksi erillinen workshop. 

 Siirryttiin kokoustauolle 16.54 
 Palattiin tauolta 17:01 

 12.  Yhteisö 
 12.1.  Toimihenkilöt ja toimikunnat 



 Ensi kokousta varten vastuutoimihenkilöiltään kuulumisia kyselevät yhteisöneuvos, 
 yrityssuhdevastaava, rahastonhoitaja sekä IE. 

 12.2.  Athenen wappu -haalarimerkit 
 Aarne on tehnyt tilauslomakkeen Google Formsiin ja merkin visuaalinen ilme on Iidalla 
 hallussa. Valtteri hoitaa merkkien tilaamisen. 

 12.3.  Muut asiat 
 - 

 13.  Tapahtumat 
 13.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Syksyn tilakähmyjen päällekkäisyydet selvitellään tällä viikolla ja tapahtumien 
 lopullisen ajankohdat ovat tiedossa pian sen jälkeen. Päällekkäisyyksistä huolimatta 
 kilta on saanut varattua hyvin tiloja syksyä varten. 

 Siirryttiin kohtaan 14 

 13.2.  Kulttuurineuvoston suunnitelmat 
 Kulttuurineuvokset esittelivät loppukevään tapahtumasuunnitelmansa. Keskusteltiin 
 järjestämiseen liittyvistä käytännön asioista sekä tapahtumien budjetin suuruudesta. 

 Kiri ja Maria poistuivat 16:36 
 Siirryttiin kohtaan 8 

 14.  KV-asiat 
 14.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Alessa työstää Survival Guidea ja suunnittelee sen tulevan maisteri- ja KV-opiskelijoille 
 vain sähköisesti. 

 Alessa menee perjantaina puhumaan EIT-webinaariin. 

 Elina ehdotti, että KV-kapteenin virkanimi päivitettäisiin kuvaavampaan muotoon 
 maisteri- ja kansainvälisyyskapteeni eli MKV-kapteeni. Selvitellään tätä 
 mahdollisuutta. 

 15.  Phuksi- ja ISOasiat 
 15.1.  Phuksiopas 

 Etenee. Kuvaukset on saatu päätökseen. 

 15.2.  Muut asiat 
 Torstaina ISOkaste. Mea, Nuutti ja Iida pitävät hallituksen rastin siellä. 

 16.  Muu toiminta 
 16.1.  Sakkojen päivitys 

 - 



 16.2.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Rullailevat. 

 17.  Muut esille tulevat asiat 
 - 

 18.  Seuraava kokous 
 Seuraava kokous 24.5. klo 16.15. 

 19.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 17.32. 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Elina Ståhlberg  Anna Nikander 

 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Alli Kolho 


