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

 Hallituksen kokous 27/2021 

 Aika: 22.9.2021, klo 16:15 

 Paikka: Olkkari (Tietotekniikan talo,  A117) 

 Paikalla: 

 Hallitus 

 Aarne Talvela (PJ) 

 Alli Kolho (Sihteeri) 

 Iida Saaristomaa 

 Valtteri Luodemäki 

 Mea Pousar 

 Alessa Aila 

 Elina Ståhlberg  (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa  10.5) 

 Ulrica Bladh 

 Muut läsnäolijat: 

 Aghyad Al Kabbani 

 1.  Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin ajassa 16.19. 

 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 Iida Saaristomaa  ja Ulrica Bladh. 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi  seuraavin muutoksin: 
 - Lisätään kohta 8.2 ESTIEM-asiat 

 5.  Ilmoitusasiat 
 Alli ilmoittaa, että kokouseväinä on tarjolla viinirypäleitä ja valkosuklaa-karpalokeksejä. 

 6.  Fiiliskierros 
 Aarne:  Kiireiset ja vähän stressaavat viikot takana,  muuten hyvää. Phuksisitsit menivät 
 mainiosti. 
 Iida:  Kuuluu hyvää, vähän väsynyt eilisen jäljiltä. 
 Mea:  Vähän väsyttää ja aivot sumussa, innoissaan kahvista. 
 Aghyad:  Kiinnostunut näkemään, miten killan toimintaa  pyöritetään. 
 Ullis:  Kuuluu tosi hyvää, hyvä päivä käynnissä. 



 Valtteri:  Aika hyvää kuuluu, eilinen väsyttää. Ylipäätään kyllä hyvä fiilis! 
 Alessa:  Hyvä fiilis, eiliset phuksisitsit väsyttävät,  kuten muitakin, mutta ne menivät hienosti. 
 Kiireinen viikko, huomenna vielä International sitsit järjestettävänä. 
 Alli:  Kaoottinen fiilis. Muutto luvassa viikonloppuna,  jee! 

 Elina saapui 16:25 

 Marianna:  Ihan hyvää kuuluu, mutta tiedostaa olevansa  tällä hetkellä levon tarpeessa. Paljon 
 innostavia juttuja meneillään, ja eiköhän se work-life tasapainokin tässä pikkuhiljaa ala 
 löytymään. 
 Anna:  Ollut kiireistä, mutta ensi viikolla pitäisi  helpottaa. 
 Nuutti:    Kiittää kaikkia panoksesta phuksisitseillä.  Viikko on ollut kiireinen, mutta meininki 
 mahtava. On nyt viettämässä laatuaikaa Vermon ravistadionilla. 
 Elina:  Väsynyt fiilis, oli aamuviiteen asti Smökissä  siivoilemassa. Nukkui pitkään ja skippasi 
 luennon. Väsyttää, mutta muuten ok fiilis, ei ole onneksi krapulaa. 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Otaniemen JS-palvelu  Pakuvuokra superviikonloppuun  90,00 €  Hyväksytty 

 JT-lines  Wappulaiva reversed  913,00 €  Hyväksytty 

 Katri Niemi  Kukan toimituksen toimitusillan 16.9. Pullat  29,00 €  Hyväksytty 

 Viliina Nyyssönen 
 Leijonaviina palkinnoksi jääkiekon 
 mm-kisojen maaliveikkauksesta 

 16,79 €  Hyväksytty 

 Juho Alin  Pöhinäparty 10.9.2021 koristelutarvikkeet  47,72 €  Hyväksytty 

 Nuutti Arvilommi  antigeenitestit  353,41 €  Hyväksytty 

 Alli Kolho  Hallituksen kokouseväät 22.9.  4,73 €  Hyväksytty 

 8.  Yhteisö 
 8.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Päätettiin lahjoittaa emeritusprofessori Esa Saariselle Athene-collegepaita. 

 Killan perinteiset Olympialaiset olivat maanantaina. 

 Hyvinvointigurut kävivät yliopiston järjestämässä Point of Wellbeing -seminaarissa. 

 Tampereen sisarkilta Man@ger tulee vierailulle joulukuun alussa! 



 8.2.  ESTIEM-asiat 
 Phukseille järjestetään ESTIEM-info 29.9. klo 17 alkaen TUASilla. Jatkot järjestetään 
 tarvittaessa hajautetusti Gorsulla ja Kylän Olohuoneella. 

 9.  Tapahtumat 
 9.1.  Syksyn tapahtumat 

 Phuksisitsit olivat menestys ja kaikilla vaikutti olevan kivaa, joskin aikataulut tekivät 
 tiukkaa. Koronapassijärjestelyt sujuivat hyvin sitsien alussa, mutta myöhässä tulleiden 
 tarkistamisessa on vielä kehitettävää. Muutamat ulkopuoliset pyrkivät tapahtumaan ja 
 tämän valvomiseen tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota esimerkiksi lukitsemalla 
 ovet. 

 Väärinymmärrettyjen sitsit ovat perjantaina ja järjestelyt ovat hyvässä vauhdissa. 
 Athenelaisia on tulossa paljon paikalle! 

 9.2.  Muut asiat 
 - 

 10.  Phuksi- ja ISOasiat 
 10.1.  Phuksisitsit 

 Tapahtuivat. Phuksit tykkäsivät, kiitos järjestäjätiimille. 

 10.2.  Otatarhan ajot 
 Phuksit työstävät ajokkiaan ja Athene saa edustusta ajoissa pitkästä aikaa! 

 10.3.  Opiskelijahaalarit 
 Phuksien haalarien kankaiden saatavuudessa on ollut hankaluuksia, mutta haalarifirma 
 on silti luvannut haalareiden saapuvan ajoissa. 

 10.4.  Teknillisen psykologian phuksit 
 Keskusteltiin teknillisen psykologian phuksien phuksikasvatuksesta ja sen 
 mahdollisista eroista informaatioverkostojen phuksien phuksikasvatukseen. 
 Keskusteltiin myös siitä, onko jo alusta alkaen ajatuksena eriyttää näitä kahta 
 koulutusohjelmaa kohti toisen killan perustamista. 

 Järjestetään workshop, jossa paneudutaan aiheeseen syvällisemmin. Konsultoidaan 
 asiassa myös koulua ja muiden vastaavassa tilanteessa olevien tai olleiden kiltojen 
 hallituksia. 

 10.5.  Muut asiat 
 Athenen laulukirjojen määrä hupenee uhkaavasti ja phuksit ovat vaarassa jäädä ilman 
 laulukirjaa. Elina kyselee lukkaristolta mahdollisuutta uuteen painoerään. 

 Pohdittiin laulukirjakomitean perustamista ensi toimikaudelle. 



 Elina poistui 17:27 

 Siirryttiin kokoustauolle 17:27 

 Palattiin tauolta 17:34 

 11.  MKV-asiat 
 11.1.  Orientaatioviikko 

 - 

 11.2.  Laulusauna 
 Tapahtuma peruttiin. 

 11.3.  Muut asiat 
 KV-opiskelijat ovat olleet aktiivisesti mukana killan toiminnassa ja innostuneita myös 
 Ethanan toiminnasta. 

 Alessa on pitänyt KV-opiskelijat ajan tasalla tulevista tapahtumista. 

 KV-opiskelijoiden opiskelijakulttuurimuseokierroksen ajankohtaa kartoitetaan. 

 12.  Yrityssuhteet 
 12.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Yrityssuhdevastaava on suunnitellut yhteisöneuvoksen kanssa 12.10. järjestettävää 
 Startup Crawlia. 

 Ysvitiimin viikoittainen kokousaika on suunnitteilla ja ysviasiat etenevät. 

 13.  Opintoasiat 
 13.1.  Perustieteiden akateemisen komitean  kokous 20.9. 

 Eilisessä PAK:in kokouksessa päätettiin koulutusneuvostojen täydentämisestä, 
 valintaperusteista vuodelle 2022 ja opetussuunnitelman (2020-22) täydentämisestä 
 joidenkin yksittäisten kurssien osalta. Lisäksi keskusteltiin tämän vuoden 
 hakijatilastoista. 

 13.2.  SCI-kandineuvoston kokous 27.9. 
 Kokouksessa keskustellaan muun muassa SCI-opiskelijoiden opintojen seurannasta, 
 kurssipalautteista, kanditöiden arviointiohjeista, Käyttäjälähtöinen 
 tuotekehitysprojekti-kurssista, DIA-valinnan ja infon alimmista pisterajoista, ja vuosien 
 2022-2024 opetussuunnitelmista. Irpo Niemenmaa tulee paikalle kokoukseen 
 esittelemään kesän Summer of Lukiot -projektin tuloksia. 

 14.  Talous- ja hallintoasiat 
 14.1.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

 - 



 14.2.  Muut asiat 
 Killan haalarimerkkitilaus on vahvistettu. 

 Päätettiin myöntää tämäniltaiseen lautapeli-iltaan 20 euroa ruokabudjettia. 

 Aarne tapaa dekaania huomenna. 

 15.  Viestintä 
 15.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Sometiimi workshoppaa ensi maanantaina vaalipostauksia varten. 

 Englanninkielisen torven toiminta on sujunut hyvin. 

 16.  Muu toiminta 
 16.1.  Sakkojen päivitys 

 Määrätään Nuutille 4  sakkoa poissaolon liian myöhään ilmoittamisesta. Määrätään 
 Nuutille ja Valtterille kullekin yksi taideperformanssi doodlaamisesta 
 myöhästymisestä. 

 16.2.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Rullaavat! 

 17.  Muut esille tulevat asiat 
 Diskonttauksen kutsuvierasilmo on auennut. 

 18.  Seuraava kokous 
 Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 29.9.  klo 16:15 

 Kokouseväiden tuomisvuorossa on Iida. 

 19.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 17.52. 



 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Iida Saaristomaa  Ulrica Bladh 

 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Alli Kolho 


