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

 Hallituksen kokous 20/2021 

 Aika: 24.5.2021, klo 16:15 

 Paikka: Zoom (etäkokous) 

 Paikalla: 

 Hallitus 

 Aarne Talvela (PJ) 

 Alli Kolho (Sihteeri) 

 Iida Saaristomaa 
 Elina Ståhlberg 

 Anna Nikander  (saapui kohdassa 3) 

 Alessa Aila 

 Valtteri Luodemäki 

 Ulrica “Ullis” Bladh  (poistui kohdassa 16.1, palasi  kohdassa 16.3) 

 Marianna Malkamäki 

 Mea Pousar 

 Muut läsnäolijat: 

 - 

 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 Marianna Malkamäki  ja Alessa Aila. 

 Anna saapui 16.15 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin esityslista seuraavin muutoksin kokouksen  työjärjestykseksi: 

 -Poistetaan kohta 12.1 Wappukuvien keräys 
 - Lisätään kohta 12.1 Athenen esittely KY guidessa 
 - Lisätään kohta 12.2 Ethanan kalenteri 



 5.  Ilmoitusasiat 
 Aarne ilmoittaa olevansa mökillä. 
 Mea ilmoittaa, että hänellä on kirjahylly. 
 Aarnen veli ilmoittaa syöneensä äsken mangojäätelöä. 
 Marianna ilmoittaa, että infolle tuli siirtohaussa 26 hakemusta. 

 6.  Mitä kuuluu? -kierros 
 Nuutti:  Kuuluu hyvää. Sai töitä ja mökkireissuhaippi  nousee kovaa tahtia. 
 Iida:  Hyvää. Mökille pääsyn voimilla jaksaa tehdä  ahkerasti alkuviikon töitä. On innostunut 
 fudiksen pelaamisesta. 
 Ullis:  Sai omaksi yllätyksekseen kesätöitä. On kuunnellut  Euroviisujen voittajaa Måneskiniä 
 lauantaista lähtien tauotta naapureittensa iloksi ja riesaksi. 
 Marianna:  Hyvää. On tänään istunut miiteissä, laulanut  ja ommellut haalarimerkkejä. 
 Valtteri:  Teki eilen kevään viimeisen koulujutun ja  jaksanut tämän voimalla tänään koko päivän. 
 Mea:  Oli tänään auttamassa entistä kämppistään muutossa.  Joutui viikonloppuna 
 sähköpostispämmin uhriksi ja pääsi juttelemaan mukavia Aallon IT-turvallisuushenkilöiden 
 kanssa. 
 Anna:  Kävi aamulla fysioterapeutilla ja saa taas treenata.  Päivä on mennyt kiltahommien 
 parissa. 
 Alli:  Hyvää kuuluu. Säätää töissä. 
 Aarne:  Hyvää. Antoi sisarustensa kanssa äidilleen  synttärilahjaksi mökkireissun, mikä on ollut 
 hauskaa. 
 Elina:  Kuuluu hyvää. Kierteli eilen koirapuistoja,  mutta sade keskeytti menon. Muutama 
 kouluhomma enää jäljellä ja sitten on kevät paketissa. 
 Alessa:  Ihan hyvää. Sää on yllättänyt positiivisesti.  Kävi eilen pelaamassa padelia, ei mennyt 
 hyvin, mutta oli silti hauskaa. Odottaa mökkireissua innolla. 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Jaakko Vintturi  ISOkasteen rastiin post-itteja ja lyijykyniä  7,85 €  Hyväksytty 

 8.  Phuksi- ja ISOasiat 
 8.1.  Phuksiopas 

 Phuksiopas on miltei valmis. Elina kerää siitä vielä palautetta ja välittää sen sitten 
 koululle. 

 Tieto todistusvalinnalla valituista uusista phukseista tulee jo kuun lopussa. 

 Keskusteltiin siitä, milloin julkaistaan killan Instagramissa perinteinen uusien phuksien 
 tervetulotoivotusjulkaisu. 



 8.2.  Phuksitapahtumien kalenterimerkinnät 
 Keskusteltiin siitä, jaetaanko phuksitapahtumat omaan kalenteriinsa vai lisätäänkö ne 
 Athenen kalenteriin. 

 8.3.  Muut asiat 
 - 

 9.  Yrityssuhteet 
 9.1.  Yrityssuhteiden ajankohtaiset asiat 

 Annalla oli tänään tapaaminen Goforen kanssa. 

 Ensi syksyn excupodipaikat ovat melkein täynnä. 

 Keskusteltiin excupodin saatavuudesta ilmaispalveluissa. 

 Keskusteltiin wappulaivan kesätoteuksesta ja sen aikataulusta. 

 10.  Opintoasiat 
 10.1.  Infon koulutusneuvoston kokous 

 Oli viime viikolla. Kokouksessa hyväksyttiin diplomitöiden aiheita ja arvosteluja sekä 
 keskusteltiin infon maisteriohjelman sisäänpääsykriteereistä. 

 Uuden opetussuunnitelman suunnittelu käynnistyy kesällä. 

 10.2.  Muut asiat 
 Perustieteiden akateemisen komitean kokous on huomenna. 

 11.  Talous- ja hallintoasiat 
 11.1.  Puhiksenvartit 

 Järjestetään puhiksenvartteja loppuviikosta. Aarne doodlaa aikataulut. 

 11.2.  Muut asiat 
 - 

 12.  Tiedotusasiat 
 12.1.  Athenen esittely KY guidessa 

 KY pyysi Athenelta kiltaesittelyä KY guideen. Homma on Elinalla hoidossa. 

 12.2.  Ethanan kalenteri 
 Hallitus on saatu palautteena toivetta siitä, että Ethanan pelit eriteltäisiin omaan 
 kalenteriinsa. Keskusteltiin aiheesta ja sovittiin, että Iida selostaa asiasta 
 viikkotiedotteessa. 

 12.3.  Muut asiat 
 Ensi viikolla julkaistaan kevään viimeinen viikkotiedote. Sen jälkeen tiedotukset tulevat 



 Torven kautta kesän ajan. 

 13.  Yhteisö 
 13.1.  Toimihenkilöt ja toimikunnat 

 NamiMamit:  paketoivat kouluhommia hiljalleen kasaan. 
 pikkuIE:  Kuuluu hyvää, ovat intopinkeinä järkkäämässä  tapahtumia. 
 Lukkarit:  Innoissaan vuoden ensimmäisistä mahdollisista  livesitseistä. 
 Kulttuurineuvokset:  Ovat innoissaan järjestämässä  livetapahtumia. 
 Ysvitiimi:  On töissä. 
 Alumnivastaavat/PizzaOravat:  Yrittävät rekrytä Alumnille  lisää jäseniä. 
 Marathonaarit:  Toinen Marathoonareista (Kalle) viettää  syntymäpäiviään tänään. 
 OTMK:  On töissä. Koulu- ja kiltajutut ovat menneet  kesätauolle. 
 Hyvinvointigurut:  Nauttivat Wapusta ja aloittavat  kohta kesäloman tai -työt. 
 Ympäristövastaavat:  Suunnittelevat Suomen Luonnon  Päivän spektaakkelia. 
 Hercules & Xena:  Odottavat kesää. 
 Retkitoimikunta  : De Facto retkijohtaja jännittää sekä  pääsykokeita että kuntavaaleja. 
 Muu toimikunta on innoissaan syksyn tulevista retkistä. 

 13.2.  Athenen wappu -haalarimerkit 
 Valtteri hoitaa tilauksen. 

 13.3.  Muut asiat 
 Muutaman toimariroolin titteliltä puuttuu vielä englanninkieliset vastineet. Katsotaan 
 ne läpi ja päivitetään killan sivuille. 

 14.  Tapahtumat 
 14.1.  Ajankohtaiset asiat 

 IE:n syksyllä järjestämät tapahtumat on lisätty killan kalenteriin. 

 Superviikonlopun aikataulu on julkaistu (entisille) phukseille. 

 Syksyllä järjestetään Startup Crawl Aaltoesin kanssa. 

 Keskusteltiin kevätjuhlien järjestämisestä ja alkukesän tapahtumien järjestämisestä. 
 Workshopataan aiheesta lisää. 

 15.  KV-asiat 
 15.1.  Ajankohtaiset asiat 

 EIT-webinaari pidettiin viime viikolla ja osallistujat vaikuttivat kiinnostuneilta killan 
 toiminnasta. 

 Survival Guiden ja maisteriphuksioppaiden lähettämistä koordinoidaan. 

 Kulttuurineuvoston piknik-tapahtumasta tiedotetaan myös KV-opiskelijoille heti kun 
 englanninkielinen tiedote on valmis. 



 Ideoitiin KV-opiskelijoille kevään läksiäistapahtumaa. 

 16.  Muu toiminta 
 16.1.  Kesän kokous- ja hengailusuunnitelmat 

 Doodlataan kesän ajalle epäsäännöllisen säännöllisiä hengailuja. 

 Pidetään kokouksia kesän aikana tarpeen niin vaatiessa. 

 Ullis poistui 17:27 

 16.2.  AH21 kesäpäivät 
 Tapahtumaa suunnitellaan. 

 16.3.  Sakkojen päivitys 
 Määrätään Aarnelle 1 sakko sekoilusta. 

 Ullis palasi 17:32 

 16.4.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Rullaavat kohti kesälaitumia. 

 17.  Muut esille tulevat asiat 
 - 

 18.  Seuraava kokous 
 Seuraava kokous 31.5. klo 16.15. 

 19.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 17.39. 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Marianna Malkamäki  Alessa Aila 

 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Alli Kolho 


