
  
  

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

Hallituksen   kokous   24/2021     

Aika:26.8.2021,   klo   18:15     

Paikka:   Olkkari   (Tietotekniikan   talo,    A117)   

Paikalla:     

Hallitus   

Aarne   Talvela   (PJ)     

Iida   Saaristomaa   (Sihteeri)   

Anna   Nikander   

Nuutti   Arvilommi    (poistui   kohdassa   11.2)   

Valtteri   Luodemäki   

Marianna   Malkamäki   

Mea   Pousar   

  

Muut   läsnäolijat:   

Julia   Sippala    (poistui   kohdassa   10.1,   palasi   kohdassa   11.1)   

Sini   Hölsä    (poistui   kohdassa   8.1)  

Antti   Kari-Koskinen    (poistui   kohdassa   8.1)   

1. Kokouksen   avaus     
 Kokous   avattiin   ajassa   18.25.   

  
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   Valtteri   Luodemäki.   
  

4. Kokouksen   työjärjestyksen   hyväksyminen   
 Hyväksyttiin   esityslista   sellaisenaan   kokouksen   työjärjestykseksi.   

  
5. Ilmoitusasiat   

Paikalla   vuosijuhlatirehtöörit   Sini   ja   Antti   sekä   ISOvastaava   Julia.   
  

6. Fiiliskierros   
Julia:    Mukava   fiilis.   Kävi   eilen   sateessa   lintsillä,   suosittelee   kaikille.   Muuten   työtä   riittää.   
 Valtteri:    Aika   kiire,   muuten   hyvin.   
Aarne:    Aika   kiire,   muuten   hyvin.   
Marianna:    Samaan   aikaan   sekä   innoissaan   että   stresseissä   siitä,   että   kandi   on   kalkkiviivoilla.   
Anna:    Hirveen   kiireinen   päivä   takana,   mutta   kuuluu   hyvää.   
Nuutti:    Ihan   mukiinmenevä   päivä,   ei   mitään   spesiaalia.   



  
  

Mea:    Ihan   fine.   Nuutin   sanoin:   “mukiinmenevä   päivä”   ja   Mariannan   sanoin:   kandistressi   päällä.   
Antti:    Ihan   alright.   Kesä   loppui   yllättävän   nopeasti.   
Sini:    Menee   hyvin,   nauttimassa   “kesäsäistä”   mökillä.   Metsässä   oli   sieniä.   Kerättävänä.   
Iida:    Menee   ihan   hyvin,   muita   lainaten   myös   mukiinmenevä   päivä.   Mukissa   vissyä.   
Alessa:    “Hyvää   kuuluu,   tällä   hetkellä   viettämässä   iskän   kuuskymppisiä!   Kandi   kohta     
toivottavasti   kasassa,   ihanaaa.   Pitäkää   kiva   eka   olkkarikokous!😍”   
Alli:     "Menee   suht   ok,   alkava   lukuvuosi   stressaa,   samoin   kämppätilanne.   Odottaa   uusien     
phuksien   tapaamista   innolla.   Kaipaa   paluuta   lähiopetukseen."   
Ullis:     “Kuuluu   tosi   hyvää,   perjantaina   vika   kesätyöpäivä   ja   kahen   viikon   kind   of   loma   häämöttää     
jo   horisontissa!   Kokouksen   hetkellä   oon   tanssimassa   (ja   näyttelemässä??)   ja   harjottelemassa     
syksyn   Humpsvakar   60   vuotisjuhlanäytöstä   varten   ja   oon   siitä   ihan   tosi   haipeis,   tanssi   on     
kivaa!”   

  
Siirryttiin   kohtaan   8.1.   

  
7. Hyväksyttävät   laskut   

  

Saaja   Perustelu   Summa   Päätös   

Tapiolan   Kaisan   Cafe   Oy   Lahjakortteja   60,06   €   Hylätty   

Ulrica   Bladh   Hallituksen   kokouksen   eväät   10.8.   3,93   €   Hyväksytty   

Julia   Sippala   
Kehys   Club   Avenir   -julisteeseen   Olkkarille   
12,99€   &   paperit   phuksikirjeiden   
kirjoittamiseen   5,95€   

18,94   €   Hyväksytty   

Julia   Sippala   Phuksikirjeiden   kirjoittelun   ruoat   
(12.8.2021)   19,89   €   Hyväksytty   

Mikko   Vuopala   Redbullia   kesäretkelle   110,97   €   Hyväksytty   

Aarne   Talvela   Lakua   rantautumisbileisiin   21.8.2021   13,90   €   Hyväksytty   

Anna   Nikander   Elokuun   superviikonloppu   pakun   bensat   19,51   €   Hyväksytty   

Jaakko   Vintturi   Elinan   laatta   kipparisauvaan   26,00   €   Hyväksytty   

Iida   Saaristomaa   Lehtikuohua   Wappulaivaan   27,82   €   Hyväksytty   

Ulrica   Bladh   Megafoni   ja   paristot   killalle   52,79   €   Hyväksytty   

Ulrica   Bladh   Killalle   JBL   PartyBox   310   459,00   €   Hyväksytty   

Ulrica   Bladh   Vujulahja   Teknologföreningenille   11,99   €   Hyväksytty   

Marianna   Malkamäki   Tarjoiluja   rantautumisbileisiin   21.8.2021   18,01   €   Hyväksytty   



  
  

8. Tapahtumat   
8.1. Vuosijuhlat   

Vujutirret   esittelivät   päivitettyä   tarkempaa   budjettia.   Tällä   hetkellä   vuosijuhlien   kooksi   
on   suunniteltu   250   henkilöä   mikäli   tilanne   niin   sallii.   

  
Sini   ja   Antti   poistuivat   18.51.   

Siirryttiin   kohtaan   7.   
  

8.2. Superviikonloppu   
Tapahtui.   Tupsuilla   oli   hauskaa.   

  
8.3. Syksyn   tapahtumat   

Orientaatioviikon   tapahtumia   lähinnä   suunniteltu.   
  

8.4. Muut   asiat   
Retkitoimikunnan   syysretki   on   tulossa   lokakuun   alussa,   sen   suunnitelmat   etenevät.   

  
9. Phuksi-   ja   ISOasiat   

9.1. Varaslähtö   
Tapahtuu   ensi   viikon   perjantaina.   Porukka   jaetaan   3-4   eri   porukkaan,   kunhan   lopulliset   
ilmoittautumiset   on   saatu.   Muut   kiltalaiset   ISOjen   ja   phuksien   lisäksi   eivät   pääse   
varaslähtöön.   

  
9.2. Orientaatioviikko   

Keskusteltiin   orientaatioviikon   tilavuokrista   ja   tapahtumista.     
ACRE   on   pyytänyt,   että   heille   ilmoitetaan,   jos   kampusalueella   järjestetään   tapahtumia   
orientaatioviikolla.   

  
9.3. Phuksisitsit   

Phuksisitsien   alustavia   suunnitelmia   tehty.   Phuksisitsit   pidetään   smökissä,   millä   
vältytään   T-talon   käytön   sopimisrumbalta.   

  
9.4. Muut   asiat   

Huomenna   on   ISOmärkä.   
  

10. MKV-asiat     
10.1. Ajankohtaiset   asiat   

KV-ISOkirjeet   lähetettiin   viikko   sitten   maanantaina.   Joillakin   ryhmillä   on   jo   tg-chatit.   
Moniin   on   saatu   yhteys   ja   jo   etukäteen   hyvin   tietoisuutta   Athenesta,   mikä   on   aiempina   
vuosina   ollut   ongelmana.     
Ulkkarien   avaintenhaut   ovat   työllistäneet   KV-ISOja   paljon,   mutta   KV-ISOt   ovat   
ottaneet   reippaasti   nakkeja.   

  
Varaslähtöön   on   tulossa   tämän   hetken   arvion   mukaan   30-40   ulkkaria.   Pian   on   tarkoitus   
pistää   ilmo   tulille,   jotta   saadaan   parempi   käsitys   osallistujamääristä.   



  
  

  
Varaslähdön   ja   orientaatioviikon   järjestelyt   alkaa   pikkuhiljaa   selventyä.   

  
Julia   poistui   19.23.   

  
11. Yrityssuhteet   

11.1. Athenen   mahdollinen   Adobe   subscription   
Selvityksen   jälkeen   Adobe-tilausta   ei   ole   mahdollista   saada   edullisempaan   hintaan   koko  
järjestölle.   Toivotaan,   että   Olkkarin   käyttöä   voidaan   jatkaa   niin,   että   tarvittaessa   
Excupodit   voidaan   editoida   Olkkarin   tietokoneella.   

  
Julia   palasi   19.25.   

  
11.2. Phuksi-info   yrityssuhdehommista   

Pidetään   vasta   orientaatioviikon   jälkeen   muiden   phukseille   pidettävien   infojen   kanssa   
samaan   aikaan.   

  
Nuutti   poistui   19.30.   

  
11.3. Muut   asiat   

-   
  

12. Opintoasiat   
12.1. Ajankohtaiset   asiat   

Kokoukset   ovat   alkaneet   taas   pikkuhiljaa   pyörimään,   tiistaina   oli   syksyn   ensimmäinen   
Infon   koulutusneuvoston   kokous.     

  
Uutta   OPSia   suunnitellaan   edelleen   ja   sen   on   tarkoitus   olla   valmis   joulukuussa.   

  
13. Talous-   ja   hallintoasiat   

13.1. Uusien   jäsenten   hyväksyminen   
Hyväksytään   killan   jäseniksi   Bordon   Filippo,   Cappello   Andrea,   Catalano   Sergio,   
Jeannelle   Bastien   Pierre   Joseph,   Sulighetean   Cristian,   Quémerais   Primaël   ja   Anderson   
John   Malcolm.   

  
13.2. Killan   uusi   kaiutin   

Hallitus   päätti   ostaa   killalle   JBL   PartyBox   310   -kaiuttimen.   Prodekolla   on   pienempi   ja   
vanhempi   malli   samasta   kaiuttimesta.   Satsaus   äänentoistoon   koettiin   erityisen   
hyödylliseksi,   sillä   elo-syyskuun   tapahtumat   ovat   pääosin   ulkotapahtumia.   

  
13.3. Muut   asiat   

Aarne   osallistui   tiistaina   dekaanitapaamiseen.   Opiskelijoiden   käyttöön   pyritään   
saamaan   lisää   tiloja   syksyllä.   

  
14. Viestintä   

14.1. Hallituksen   esittelyvideo   



  
  

Suurin   osa   kohtauksista   saatiin   kuvattua   viikonloppuna   ja   viimeiset   kohtaukset   
kuvataan   ensi   viikon   alussa,   minkä   jälkeen   Iida   ryhtyy   editoimaan.   

  
14.2. Englanninkielinen   torvi   

Viime   viikolla   launchattiin   Athene’s   bulletin   -kanava   killan   englanninkieliselle   
viestinnälle.   Kanavalle   on   jo   liittynyt   mukavasti   kiltalaisia.   

  
14.3. Muut   asiat   

Syksyn   ensimmäinen   viikkotiedote   tulee   ulos   orientaatioviikon   maanantaina.   
  

15. Yhteisö   
15.1. Tulevien   vuosijuhlien   lahjat   

-    
  

15.2. Muut   asiat   
Retkitoimikunnan   retket   alkavat   taas.     
OTMK   menee   siivoamaan   Olkkaria   ensi   viikolla.     
Eilinen   BYDTO   –   Bring   Your   Dog   To   Ossinlampi   oli   kuulemma   menestys.   

  
16.   Muu   toiminta   

16.1. Sakkojen   päivitys   
Nuutille   ja   Valtterille   performanssisakot   Doodlauksen   myöhästymisestä.   

  
16.2. Hallitusfarkkutakit   

Takit   ovat   Kaarinassa   brodeerattavana.   
  

16.3. Pöytäkirjojen   tarkistukset   
Edistynevät.   

  
17. Muut   esille   tulevat   asiat   

Orientaatioviikon   keskiviikkona   on   joko   hallituksen   hulabaloo   tai   ympäristövastaavien   
yv-av-koulutus,   se   selvinnee   myöhemmin.   

  
OST   vuokrattiin   onnistuneesti   Fyysikkokillalle   ja   teltalle   ollaan   luomassa   käyttöohjeet.   

  
18. Seuraava   kokous     

 Seuraava   kokous   sovitaan   orientaatioviikon   jälkeiselle   viikolle.   
  

19. Kokouksen   päättäminen   
 Kokous   päätettiin   ajassa   19.55.   

  
  

     



  
  

Pöytäkirjantarkastajat:     

________________________________________   ________________________________________   
Marianna   Malkamäki Valtteri   Luodemäki   

Puheenjohtaja   ja   sihteeri:     

________________________________________    ________________________________________   
Aarne   Talvela    Iida   Saaristomaa   


