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

 Hallituksen kokous 28/2021 

 Aika: 29.9.2021, klo 16:15 

 Paikka: Olkkari (Tietotekniikan talo,  A117) 

 Paikalla: 

 Hallitus 

 Aarne Talvela (PJ) 

 Alli Kolho (Sihteeri) 

 Iida Saaristomaa 

 Valtteri Luodemäki 

 Nuutti Arvilommi 

 Mea Pousar 

 Alessa Aila 

 Elina Ståhlberg 

 Ulrica “Ullis” Bladh 

 Anna Nikander 

 Muut läsnäolijat: 

 - 

 1.  Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin ajassa 16.17. 

 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 Anna Nikander ja Mea Pousar. 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi  seuraavin muutoksin: 
 - Lisättiin kohta 9.2. Kiitosasiat 
 - Lisättiin kohta 9.3. Toimarien terveisiä 

 5.  Ilmoitusasiat 
 Iida ilmoittaa, että kokouseväinä on suklaakeksejä ja viinirypäleitä. 

 Ullis ja Elina  ilmoittavat poistuvansa kokouksesta viimeistään klo 17:45. 



 6.  Fiiliskierros 
 Aarne:  4/5. Aika hyvää kuuluu, kandi hyväksyttiin ja asiat rullaavat kivasti. 

 Siirryttiin kokoustauolle 16:21 
 Palattiin tauolta 16:25 

 Iida:  Fiilis on 1/5. Aika vahva ketutuksen tunne painaa.  Myös onnistumisia on: kandi meni läpi ja 
 kaikkea kivaa on odotettavissa. 
 Ullis:  Fiilis on ollut 6/5 koko päivän, mutta nyt  harmittaa Iidan puolesta. Tänään ollut hyvä päivä: 
 kaikki on ollut haippia ja meno sopivan kaoottista. 
 Alli:  Muutti viikonloppuna ja potee nyt muuttoväsymystä.  Yleisfiilis silti positiivinen. 
 Elina:  Ihan hyvää. Tänään ollut hyvällä tavalla hektinen  päivä! Saa marraskuussa uuden 
 kämppiksen. 
 Mea:  Ihan hyvä fiilis. Ollut kipeänä ja etäilee nyt  toipilaana. Toivoo, että pääsisi takaisin 
 räyhäämään loppuviikosta. 
 Anna:  Edelleen superkiireistä eikä ole helpottanut,  kuten toivoi. 
 Valtteri:  Sitsien järkkäämisestä viikko on ollut hauska,  kun on ollut enemmän aikaa. Esseededis 
 painaa, mutta luottaa sen valmistuvan viimeistään 23:59. 
 Nuutti:  Ihan ok meno. Viime viikko vei voimia, mutta  on nyt palautunut pari päivää töitä tehden ja 
 pelaillen. 
 Alessa:  Ihan ok. Potee vielä flunssaa. 
 Marianna:  “Hyvää kuuluu, mutta kiirettä pitää! Ens  viikolla lupaan tulla hallituksen kokoukseen, 
 tässähän tulee jo ihan ikävä teitä… Yks päivän valopilkuista oli tieto siitä, että mun kandiohjaaja on 
 ehdottanut mun kandista arvosanaa kiittäen hyväksytty! Koulu-, kilta- ja työjutut rullaa ja maailma 
 pyöri, jeejee” 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Sampo Rapeli 
 Tietskarijengin hackathonin eväät 25.9.2021. 
 Osa jäi olkkarille ja Ilarilta tulee kululasku 
 pitsoista. 

 17,28 €  Hyväksytty 

 Mea Pousar  Toimarirallipalkintopizza  21,90 €  Hyväksytty 

 Kiri Huhtanen 

 Toimariralli"pizza", eli woltattu sushi. 

 HUOM! Söin sushit kaksistaan 
 ei-athenelaisen kanssa. Pyydän 
 kulukorvausta vain omasta osastani - koko 
 sushisetti oli 43 € kuten kuitista näkyy, mutta 
 oma osuuteni puolet eli 21,50 €. 

 21,50 €  Hyväksytty 

 Tuukka Pallonen  Toimarirallipalkinto  15,00 €  Hyväksytty 

 Ilari Kuoppala  Tietskarijengin hackathontarjoilut 25.9.2021  32,50 €  Hyväksytty 



 Markus Laine 
 Paperiset rannekkeet pöhinäpartyyn 
 10.9.2021, 80 kpl 

 25,00 €  Hyväksytty 

 Inka Viita  Ruuveja Otatarhan ajoihin  3,94 €  Hyväksytty 

 Jasse Ahokas  Isoappro rastitarjoilut 9.9.2021  19,56 €  Hyväksytty 

 Elina Ståhlberg  TF149 vujuedustus  56,25 €  Hyväksytty 

 Iida Saaristomaa  AYY1011 Vujujen edustuslippu  60,00 €  Hyväksytty 

 Ulrica Bladh  Edustus AYY1011 vuosijuhlilla  60,00 €  Hyväksytty 

 Marianna Malkamäki  TF vuosijuhlaedustus 14.8.  56,25 €  Hyväksytty 

 8.  Viestintä 
 8.1.  Syksyn hallitus- ja toimarivirkaesittelyt 

 Sometiimi suunnitteli maanantaina vaalien alla julkaistavia virkaesittelyjä. Suunnittelu- 
 ja toteuttamistyö jatkuu ensi viikolla. 

 Keskusteltiin virkaesittelyissä käytettävästä kielestä. Perinteisesti Instagram-esittelyt 
 ovat olleet laajemmin vain suomeksi. Päätettiin antaa sometiimille vapaat kädet asian 
 suhteen. 

 8.2.  Muut asiat 
 - 

 9.  Yhteisö 
 9.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Yhteisöneuvos on varpaillaan, koska huomasi hämähäkin lähestyvän hänen 
 etäkokouspistettään. 

 9.2.  Kiitosasiat 
 Elina kiittää koko hallitusta kaikesta työstä, mitä tekevät. Erityiskiitokset Aarnelle, joka 
 on hoitanut killan sisäisiä ja ulkoisia viestintäjuttuja sekä IE:lle 
 phuksisitsityöpanoksesta. 

 Ullis ehdotti, että kiitettäisiin jatkossa killan aktiivisia tekijöitä esimerkiksi Täffän 
 kahvilippujen muodossa. Päätettiin keskustella ideasta myöhemmin lisää. 

 9.3.  Toimarien terveisiä 
 Viikonloppuna pidetään Retkitoimikunnan järjestämä syysretki Nuuksioon. 

 H&X järjestävät ensi viikolla uutena lajikokeiluna boulderointia. 



 Loppuvuoden Pizzaa&Pähkinää -tapahtumiin on kutsuttu puhumaan Futuricen 
 perustaja Hanno Nevanlinna ja Tuotantotalouden laitoksen uusi professori Niina 
 Nurmi. 
 Hyvinvointigurut järjestävät 11.10. Jätskiä ja maalailua -illan. 

 PikkuIE:llä menee hyvin, hommia riittää, mutta kivaa on. 

 Lukkaristo odottaa innolla jo seuraavia sitsejä. 

 10.  Tapahtumat 
 10.1.  Haalarisitsit 

 Tulossa torstaina 14.10. Valmistelut etenevät. 

 Elina ehdotti, että phukseille voisi olla lyhyt teekkarikulttuuri-rastikiertely ja 
 sitsikoulutuksen kertaus ennen sitsejä. Keskusteltiin rastikiertelyn tarpeellisuudesta ja 
 saatavilla olevista vapaaehtoishenkilöresursseista. 

 10.2.  Muut asiat 
 Väärinymmärrettyjen sitsit olivat menestys. 

 11.  Phuksi- ja ISOasiat 
 11.1.  Otatarhan ajot 

 Tapahtuu huomenna. Athenen phukseilta tulee ajokki pitkästä aikaa, mikä on haippia! 
 Elina menee kohta tarkastelemaan ajokkia  . 

 11.2.  Unskin pitkä, Unski’s long 
 Ullis doodlaa workshopin Unskin pitkän suunnittelua varten. 

 11.3.  Muut asiat 
 - 

 12.  MKV-asiat 
 12.1.  Ajankohtaiset asiat 

 - 

 13.  Yrityssuhteet 
 13.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Hommat rullaavat: Excupodien tuotanto etenee, excuja on tulossa syksyn mittaan ja 
 rekrymessut ovat suunnitteilla. 

 14.  Opintoasiat 
 14.1.  SCI-kandineuvoston kokous 27.9. 

 Kokouksessa käytiin läpi vähän viime vuoden dataa SCI:n opiskelijoiden opintojen 
 etenemisestä. Suurin osa infolaisista valmistuu kandiksi alle neljässä vuodessa. 



 Kanditöille on tehty uudet arviointiperusteet. Syksyn aikana katsotaan, miten ne 
 toimivat käytännössä, ja pitääkö tehdä jotain muutoksia. Kokouksessa linjattiin, että 
 arvosanoja 5 ja 4 on mahdollista saada kandityöstä, jos tekee työnsä hyvin. 

 Kokouksessa puhuttiin myös opiskelijavalintojen pisterajoista. Korkeakoulun mielestä 
 korkeat pisterajat ovat hyvä asia koulutusohjelmien brändin kannalta. Infon sisäänotto 
 ei nouse ensi vuodelle. Teknilliseen psykologiaan otetaan sisään ensi vuonna 30 hakijaa. 

 Irpo Niemenmaa esitteli kokouksessa Summer of lukiot -projektin tuloksia, joiden 
 mukaan abimarkkinoinnista kannattaa siirtyä kohti lukion aiempia vuosikursseja 
 saavuttavaa lukiolaismarkkinointia. 

 15.  Talous- ja hallintoasiat 
 15.1.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

 - 

 15.2.  Holvi-tilin sulkeminen 
 Ullis ehdotti Holvi-tilin sulkemista palvelun maksulliseksi siirtymisen ja vähäisen 
 käytön johdosta. Hallitus hyväksyi sulkemisen. Päätetään, että tilillä olevat rahat 
 siirretään killan tilille. 

 15.3.  Dekaanitapaaminen 23.9. 
 Tapaamisessa kerrottiin, että yliopiston tilat aukeavat lokakuun aikana. 

 15.4.  Yhdistyksen kokous ja kiltavaalit 9.11. 
 T1-sali on varattu vaaleja varten tiistaille 9.11. Vaalikahvila pyritään pitämään 
 Olkkarilla edellisellä viikolla. 

 15.5.  Muut asiat 
 Aarne lähettää killalle sähköpostia, jossa kysytään ehdotuksia ansiomerkkien saajista. 

 Aarne doodlaa workshopit vaalien ja teknillisen psykologian phuksikasvatuksen 
 pohtimiselle. 

 16.  Muu toiminta 
 16.1.  Sakkojen päivitys 

 Määrätään Mariannalle pienet sakkoset (1 kpl) pöytäkirjan tarkastamisen 
 myöhästymisestä. 

 16.2.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Rullaavat epätasaisen tasaisesti. 

 17.  Muut esille tulevat asiat 
 Ullis toivoi kokouseväiden tuomisvuoroa ensi viikolle. 



 18.  Seuraava kokous 
 Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 6.10. klo 16:15. 

 Kokouseväiden tuomisvuorossa on Ullis. 

 19.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 17.42 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Anna Nikander  Mea Pousar 

 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Alli Kolho 


