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

 Hallituksen kokous 23/2021 

 Aika: 10.8.2021, klo 18:30 

 Paikka: Zoom (etäkokous) 

 Paikalla: 

 Hallitus 

 Aarne Talvela (PJ) 

 Alli Kolho (Sihteeri) 

 Iida Saaristomaa 

 Anna Nikander 

 Alessa Aila 

 Nuutti Arvilommi  (poistui kohdassa 16.2) 

 Valtteri Luodemäki  (saapui kohdassa 6) 

 Ulrica “Ullis” Bladh  (saapui kohdassa 6) 

 Marianna Malkamäki 

 Mea Pousar 

 Muut läsnäolijat: 

 Jaakko Vintturi  (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa  9.4) 

 1.  Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin ajassa 18.30. 

 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 Mea Pousar  ja  Iida Saaristomaa. 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 

 5.  Ilmoitusasiat 
 Kokoustarjoilut ilmoittavat saapuvansa paikalle myöhemmin. 

 6.  Mitä kuuluu? -kierros 
 Marianna:  Hyvää. On mökillä äidin ruokapatojen äärellä.  Kandin dedis hieman stressaa, mutta 
 tänään oli onneksi hauskaa kandiseminaarin tekstipajassa Alessan ja Iidan kanssa. 
 Nuutti:  Istuu junassa Kuopiosta Helsinkiin. Mahtava  meno. 
 Alessa:  Vaihtelevat fiilikset. Mökillä oli kivaa,  kaupunkieloon palaaminen vaatii totuttelua. 



 Tehnyt paljon KV-hommia. 
 Mea:  On “hauskalla päällä”. Eilen oli hyvä sporttipäivä  kiipeilyn ja fudiksen parissa, toivoo 
 saavansa enemmän urheilua osaksi arkea. 
 Iida:  Kandi stressaa, mutta muuten elämä rullaa kivasti.  Nauraa sille, että onnistui lyömään 
 itseään yöllä unissaan ja tästä muistoksi jäi mustelma. 

 Valtteri ja Ullis saapuivat 18:36 
 Jaakko Vintturi saapui 18:41 

 Aarne:  Pirteä olo. Nukkui tänään “mehevät” päiväunet. 
 Ullis:  Aika peruspäivä. Äsken oli kiva kokous. 
 Alli:  Edelleen väsyttää flunssan jäljiltä, voisi  nukkua puoli vuotta. 
 Anna  :  Kuuluu parempaa nyt kun on tervehtynyt. Treenasi  tänään pitkästä aikaa. 
 Valtteri:  Sai tänään lounaalla hyvän idean ja intoilee  nyt siitä. 
 Jaakko:  Hyvää. Oli äsken hyvässä, innovatiivisessa  kokouksessa. 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Aalto-yliopiston 
 ylioppilaskunta 

 Domain informaatioverkostot.fi viite 
 282505943202  10,00 €  Hyväksytty * 

 Kiinteistö Oy Kokkilan 
 Juustokivi  ISOvklp majoitus  800,00 €  Hyväksytty 

 * Selvitetään, kuuluuko lasku killalle. Mikäli kyllä, niin maksetaan se. Muussa tapauksessa ohjataan 
 lasku eteenpäin asianomaiselle taholle. 

 Siirryttiin kohtaan 9.4 

 8.  Tapahtumat 
 8.1.  Elokuun tapahtumien järjestelyt 

 Keskusteltiin elokuun superviikonlopun tapahtumien järjestelystä. Päätettiin, että 
 järjestetään sitsit ulkotiloissa viranomaisrajoituksia ja -suosituksia noudattaen ja 
 tarvittaessa osallistujia lohkoihin jakaen. Päätettiin, että ei järjestetä sitsien jatkoja eikä 
 sillistä. 

 8.2.  Muut asiat 
 Perinteinen Athenen doggopäivä järjestetään ensi viikolla. 

 9.  Phuksi- ja ISOasiat 
 9.1.  Palautetta ISOviikonlopusta 

 ISOviikonloppuna järjestetty phabuhuutokauppa sai palautetta siitä, että se koettiin 
 epämukavana tapana jakaa phabuISOt ISOryhmiinsä. Järjestävät ovat huomioineet 
 palautteen ja se kirjataan ISOvastaavan testamenttiin ensi vuoden virkaatekevää 
 ajatellen. 



 9.2.  Uudet opiskelijat 
 Uusia kandiphukseja on tulossa infolle huikeat 62 kpl! 

 ISOt kirjoittavat phuksikirjeitä  ensi torstaina 12.8. 

 9.3.  Orientaatioviikon aikataulu 
 Aalto Party järjestetään tiistaina 7.9. striimattavana livetapahtumana. 
 Otasuunnistukset pyritään järjestämään keskiviikkona ja torstaina, mikäli tautitilanne 
 sallii. Orientaatioviikon tarkempi aikataulu, jossa on sekä koulun että killan järjestämät 
 tilaisuudet, löytyy Intosta. 

 Siirryttiin kohtaan 10 

 9.4.  Ajankohtaiset asiat 
 Jaakko kertoi entisten phuksien (nykyisten tupsujen) kesäretken suunnitelmista. 

 Siirryttiin kokoustauolle 18:48 

 Jaakko poistui 19:02 

 Palattiin tauolta 19:03 

 Siirryttiin kohtaan 8 

 10.  MKV-asiat 
 10.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Alessa on tavannut koulun edustusta kv-asioista ja selvitellyt vastuunjakoja. 

 KV-ISOt on jaettu ryhmiinsä ja he laittavat maanantaina kirjeet tuleville 
 KV-opiskelijoille. 

 11.  Yrityssuhteet 
 11.1.  Wappulaiva 

 Anna ja Mea tekevät ilmon tapahtumaan lähipäivinä. 

 11.2.  Phuksikassit 
 Yhteistyöyrityksiä on kontaktoitu ja he ovat jälleen luvanneet toimittaa 
 phuksikasseihin täytettä. 

 11.3.  Athene x Nitor lentopallo 
 Tulossa 31.8. 

 11.4.  Athenen mahdollinen Adobe subscription 
 Tutkitaan mahdollisuuksia hankkia killalle Adoben tilaus esimerkiksi Excupodin 



 editoimista varten. 

 11.5.  Phuksi-info yrityssuhdehommista 
 Anna esitti, että phukseille voisi järjestää orientaatioviikolla lyhyen infoluennon 
 Athenen yrityssuhdetoiminnasta. Anna ja Elina sopivat koordinoivansa yhdessä 
 aikatauluasiat. 

 11.6.  Muut asiat 
 - 

 12.  Opintoasiat 
 12.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Infon core-tiimi kokoustaa ensi maanantaina. 

 13.  Talous- ja hallintoasiat 
 13.1.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

 - 

 13.2.  Kukan serverilaskujen hyväksyminen ilman käsittelyä kokouksessa 
 Myönnetään rahastonhoitajalle oikeus hyväksyä kuukausittain toistuvat Hetzner 
 Gmbh:n serverilaskut ilman erillistä käsittelyä kokouksessa. 

 13.3.  Megafonin hankinta 
 Päätettiin hankkia killalle megafoni phuksisektorin ja muiden tapahtumien käyttöön. 

 13.4.  Muut asiat 
 - 

 14.  Tiedotusasiat 
 14.1.  Hallituksen esittelyvideo 

 Hallituksen esittelyvideon käsikirjoitus workshopattiin viikonloppuna.  Iida doodlaa 
 kuvausaikataulut. 

 14.2.  Englanninkielinen torvi 
 Iida tekee englanninkielisen version Athenen Torvesta. Tästä välitetään tietoa 
 toimareille, jotta tulevista tiedotteista saataisiin myös englanninkieliset versiot. 

 Nostettiin esiin huomio, että myös killan kalenterin tapahtumakuvauksissa olisi hyvä 
 kirjoittaa tapahtuman nimi ja kuvaus suomen ohella myös englanniksi. 

 14.3.  Muut asiat 
 Sometiimi tapaa ensi viikolla. 

 Muutetaan jatkossa tämä osio nimelle Viestintä. 



 15.  Yhteisö 
 15.1.  Tulevien vuosijuhlien lahjat 

 Keskusteltiin tulevissa vuosijuhlissa annettavista  lahjoista. 

 15.2.  Muut asiat 
 OTMK on siivoamassa Olkkaria huomenna. 

 16.  Muu toiminta 
 16.1.  Sakkojen päivitys 

 Määrätään Valtterille 1 sakko kokouksen etenemisen hidastamisesta. 

 16.2.  Hallitusfarkkutakit 
 Pyritään hankkimaan mahdollisimman pian lopullekin hallitukselle farkkutakit, jotta ne 
 saadaan lähetettyä brodeeraukseen ja käyttöön ennen orientaatioviikkoa. 

 Nuutti poistui 20:18 

 16.3.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Palaillevat hiljalleen kesälomilta. 

 17.  Muut esille tulevat asiat 
 TF pyysi telttaa lainaan 21.8. ja 18.9. Killalla on tarvetta teltalle kumpanakin näistä 
 ajankohdista, joten lainaus ei onnistu. 

 Päätettiin periä Otaniemen suurimman teltan vuokraamisesta jatkossa 50 euroa per kerta. 

 18.  Seuraava kokous 
 Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan erikseen. 

 19.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 20.23. 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Mea Pousar  Iida Saaristomaa 



 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Alli Kolho 


