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

 Hallituksen kokous 21/2021 

 Aika: 31.5.2021, klo 16:15 

 Paikka: Zoom (etäkokous) 

 Paikalla: 

 Hallitus 

 Aarne Talvela (PJ) 

 Alli Kolho (Sihteeri) 

 Iida Saaristomaa 
 Elina Ståhlberg 

 Anna Nikander  (saapui kohdassa 5) 

 Alessa Aila 

 Nuutti Arvilommi  (saapui kohdassa 3, poistui kohdassa  14.1, palasi kohdassa 14.2) 

 Valtteri Luodemäki 

 Ulrica “Ullis” Bladh 

 Marianna Malkamäki 

 Mea Pousar 

 Muut läsnäolijat: 

 Laura Nikola  (saapui kohdassa 14.1, poistui kohdassa  14.2) 

 1.  Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin ajassa 16.29. 

 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 Ulrica Bladh ja  Mea Pousar. 

 Nuutti saapui 16:30 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 



 5.  Ilmoitusasiat 
 Iida ilmoittaa, että kevään viimeinen viikkotiedote on purkissa. 
 AYY:n hallituskummi Laura Nikola saapuu kokoukseen vierailemaan. 

 Anna saapui 16:31 

 6.  Mitä kuuluu? -kierros 
 Nuutti:  On tehnyt töitä. Hyvä päivä: aurinko paistaa  ja elämä hymyilee. 
 Anna:  Ihan hyvää. Uppoutui töihin. 
 Alli:  Jumittaa toimistolla ja haaveilee auringonpaisteen  näkemisestä. 
 Aarne:  Ihan hyvää. Tänään ollut kiireinen päivä. 
 Elina:  Hyvää kuuluu. ITP-kesäsivuaine alkoi tänään  ja ensivaikutelma oli hyvä. Phuksiopas on 
 osoittautunut työmaaksi ja yöunet ovat jääneet vähille sen takia. 
 Marianna:  Hyvää kuuluu. Nauttii kesäfiiliksestä ja  koiran silittämisestä. 
 Alessa:  Menee tosi hyvin. 
 Ullis:  Vähän levoton olo. Nukkui kahteen saakka, mikä  teki hyvää. 
 Mea:  Komppaa levotonta oloa. Kävi isänsä kanssa sushilla,  mikä oli hauskaa. 
 Iida:  “Kuuluu hyvää, mut ei mee hyvin.” 
 Valtteri:  Viikko on lähtenyt hitaasti käyntiin, mutta  se on ihan ok. 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Kristiina Suojanen 
 Megaskaba vuosikurssikisan palkintojätskit, 
 jaettu ethana paitojen yhteydessä 

 15,90 €  Hyväksytty 

 Simo Naatula 
 Tietskarijengin hackathon ruokailu 
 13.5.2021 

 10,00 €  Hyväksytty 

 Simo Naatula 
 Qkkachat eväs etu 10 e 10 snt moderointi ja 
 muuhun raskaasen työhön 

 10,10 €  Hyväksytty 

 8.  KV-asiat 
 8.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Keskusteltiin KV-opiskelijoiden kesän läksiäispiknikin ajankohdasta ja tilan tarpeista. 
 Pidetään suunnittelutapaaminen myöhemmin tällä viikolla, Alessa doodlaa. 

 Survival Guide edistyy. 

 9.  Phuksi- ja ISOasiat 
 9.1.  Phuksiopas 

 Phuksikapteeni on pitänyt loppukiriä phuksioppaan kanssa ja se valmistuu toivon 
 mukaan vielä tänään. 

 9.2.  Uudet phuksit 
 Ollaan saatu uusia phukseja todistusvalinnassa! 



 9.3.  Muut asiat 
 Phuksikassit on tilattu ja saapuvat lähiviikkojen aikana suoraan sihteerin kotiovelle, 
 koska sihteeri ei tiennyt Olkkarin osoitetta. 

 10.  Yrityssuhteet 
 10.1.  Yrityssuhteiden ajankohtaiset asiat 

 Syksyn excuja on lisätty kalenteriin ja kevään viimeiset yrityssopimukset on hierottu 
 pakettiin. 

 11.  Opintoasiat 
 11.1.  PAKin kokous 

 Perustieteiden akateemisen komitean (eli PAKin)  viime viikon kokouksessa 
 hyväksyttiin uudet kandidaatintyön arvostelukriteetit ja päivitettiin infon 
 valintaperusteita selkeämmiksi. 

 11.2.  Infolaisen polun hyödyntäminen koulutusohjelmassa 
 COO:t ja infon viestintävastaava Adeola Ikuesan ovat luoneet kevään aikana Infolaisen 
 polku -visualisaation siitä, mitä infolainen saattaa pohtia eri kohdissa kandiopintojaan. 
 Tätä on tarkoitus hyödyntää mm. akateemisessa ohjauksessa sekä Johdatus opiskeluun 
 -kurssilla. 

 11.3.  Muut asiat 
 - 

 12.  Talous- ja hallintoasiat 
 12.1.  Tapaaminen Aallon johdon kanssa 

 Neuvosto tapaa Aallon johtoa torstaina ja keskustelee Aallon koronan exit-strategiasta. 

 Siirryttiin kohtaan 12.3 

 12.2.  Uusien jäsenten hyväksyminen 
 Hyväksytään  Taddei  , Sebastiano ja  Petravic  , Simona  killan varsinaisiksi jäseniksi 
 lukuvuosille 2020-2021 ja 2021-2022. 

 Siirryttiin kohtaan 16.1 

 12.3.  Laskujen hyväksyminen kesän aikana 
 Myönnetään Ulrica Bladhille oikeus maksaa kesä-elokuun aikana tulevat laskut ja 
 kululaskut puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan hyväksynnällä. 

 12.4.  Muut asiat 
 Haettiin AYY:ltä isompaa varastotilaa. 

 13.  Tiedotusasiat 
 13.1.  Ajankohtaiset asiat 



 Kevään viimeinen viikkotiedote julkaistiin aamulla. 
 Viestintäpäällikkö on suunnitellut somettajien kanssa wappukuvien julkaisemista. 

 Phuksikapteenin tervehdys tuleville phukseille julkaistaan huomenna Instagramissa. 

 Kuukausikooste tulee loppuviikosta. 

 Workshoppaillaan hallituksen kevättervehdystä killalle. 

 14.  Yhteisö 
 14.1.  Toimihenkilöt ja toimikunnat 

 Somettajat:  Nauttivat kesä-  ja lomafiiliksistä sekä  nauttivat ulkoilmasta. 
 Tietskarijengi:  Tekemistä on ja silleen. 
 ESTIEM responsible:  Kouludedikset on hoideltu ja kesätyöt  aloitettu. 
 Abinaattorit:  Menee hyvin, kesäfiilikset. Tauko koulusta  on ollut kaivattu. 
 Mayday O’liver:  Hyvin menee, kesäfiilikset. 
 International advisor:  Says hi. 
 WappuWintiö:  “Tosi kova, hyvä Ellu.” 
 ISOvastaava:  Mukava fiilis toimarihommista, odottaa  kesällä järkättäviä tapahtumia 
 innolla. 
 WappuPressa:  Uusi ITMK on saatettu valtaan ja pressa  on täten lähes tiputtanut 
 hanskat. 
 ISOt ‘21:  Ovat innoissaan kesästä, mutta odottavat  myös syksyä innolla. 
 Keskimääräinen ISOhype on  4.66/5. Toivovat pääsevänsä osallistumaan kesän aikana 
 moniin ryhmäyttäviin tapahtumiin. 
 Häirintäyhdyshenkilöt:  Killan yhteisten periaatteiden  projekti etenee. Rekryävät uutta 
 häryä vaihtoon lähtevän tilalle. 
 Kukan toimitus:  Toimituksen tunnelmat ovat jakautuneet:  joko Wappukukka tuntuu 
 vielä toukokuun lopussakin, tai sitten koko lehti unohtunut. Jyri Possu on edelleen koko 
 toimituksen sydämissä. 

 Laura Nikola saapui 17:16 

 Nuutti poistui 17:17 

 Siirryttiin tauolle 17:17 
 Palattiin tauolta 17:22 

 14.2.  Muut asiat 
 Aaltoesin Startup Crawlin ajankohta siirrettiin tiistaille 12.10. 

 Retkitoimikunta järjestää syysretken 1.-3.10. 

 Athenen kiltakummi Laura Nikola kertoi AYY:n päivitetyistä osallistujarajoituksista 
 tilavuokrauksissa. Isommat tilat pysyvät vielä toistaiseksi kiinni, mutta AYY lieventää 
 rajoituksia viranomaisrajoitteiden puitteissa. 



 AYY on suunnitellut koronan exit-strategiaa yhteistyössä Aallon kanssa. 

 Nuutti palasi 17:32 

 Laura kertoi myös muista AYY:n kuulumisista liittyen AYY:n yhteisörakenteen 
 uudistamisprojektiin, OKM:n toiminta-avustusten käyttöön sekä 
 opiskelijakeskusprojektiin. 

 Laura poistui 17:46 

 15.  Tapahtumat 
 15.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Kesän tapahtumasuunnitelmat edistyvät. 

 Väärinymmärrettyjen sitseille saatiin tila TF:ltä. Syksyn sitsipäivät ovat hiljalleen 
 tiedossa ja löytyvät kalenterista. 

 Siirryttiin kohtaan 12.2 

 16.  Muu toiminta 
 16.1.  Sakkojen päivitys 

 Määrätään Valtterille 1 sakko häiriköimisestä ja Annalle 1 sakko myöhästymisestä. 
 Määrätään Nuutille 1 performanssisakko inisemisestä. 

 16.2.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Rullaavat kohti kesälaitumia. 

 17.  Muut esille tulevat asiat 
 - 

 18.  Seuraava kokous 
 Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan tarpeen mukaan. 

 19.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 17.59. 



 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Ulrica Bladh  Mea Pousar 

 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Alli Kolho 


