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

 Hallituksen kokous 29/2021 

 Aika: 6.10.2021, klo 16:15 

 Paikka: Olkkari (Tietotekniikan talo,  A117) 

 Paikalla: 

 Hallitus 

 Aarne Talvela (PJ) 

 Alli Kolho (Sihteeri) 

 Iida Saaristomaa 

 Valtteri Luodemäki 

 Nuutti Arvilommi  (poistui kohdassa 12.6) 

 Mea Pousar 

 Alessa Aila 

 Elina Ståhlberg 

 Ulrica “Ullis” Bladh 

 Anna Nikander  (saapui kohdassa 1, poistui kohdassa  8.3) 

 Marianna Malkamäki 

 Muut läsnäolijat: 
 Laura Nikola  (poistui kohdassa 10.3) 

 1.  Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin ajassa 16.18. 

 Anna saapui 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 Valtteri Luodemäki  ja Elina Ståhlberg. 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi  seuraavin muutoksin: 
 - Lisätään kohta 9.1 Syksyn hallitus- ja toimarivirkaesittelyt 
 - Lisätään kohta 10.4. Olkkarin avajaiset 
 - Lisätään kohta 11.3. Vaalijatkot 
 - Lisätään kohta 12.7. Laulukirja 
 - Poistetaan kohta 15.1. SCI-kandineuvoston kokous 27.9. 



 5.  Ilmoitusasiat 
 Aarne ilmoittaa, että tänään paikalla on AYY:n hallituskummi Laura. 

 Ullis ilmoittaa, että luvattu omenapiirakka saapuu toiste ja tänään kokouseväänä on 
 verigreippikivennäisvettä ja kanelipuusteja. 
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 6.  Fiiliskierros 
 Anna:  Elämä on edelleen kiireitä täynnä ja tänään  pitäisi viimeistellä essee. Muuten kuuluu 
 hyvää ja unirytmikin on kunnossa. 
 Iida  : Tosi hyvä fiilis. Tänään on ollut kivaa Olkkaria  siivotessa, odottaa avajaisia innolla. Nukkuu 
 ja rentoutuu tämän viikon ennen tulevaa tapahtumaputkea. 
 Valtteri:  Ihan hyvä päivä takana. Tilojen avautuminen  on hieno juttu, sillä oli jo ehtinyt unohtaa, 
 miten mukava paikka Tietotekniikantalo on. Työstää saman kurssin esseetä kuin Annakin. 
 Aarne:  Hyvä fiilis, hienoa päästä Olkkari-meininkeihin. 
 Alessa:  Paljon kaikenlaista menoa, mikä on hullua,  mutta haippia. 
 Ullis:  Sopivasti stressaantunut, onneksi kohta hellittää.  Käsittämättömän haippia päästä jälleen 
 hengailemaan Olkkarille. 
 Marianna:  Hyvää kuuluu, mutta kiirettä pitää. On tällä  viikolla “larpannut” lukion äidinkielen 
 opettajaa sijaisena, mikä on ollut mielenkiintoista, mutta siinä sivussa opiskelu on jäänyt 
 pienemmälle huomiolle. 
 Mea:  On innoissaan excupodihommista. Ollut menossa:  eilen kiipeilemässä ja maanantaina 
 pelaamassa futsalia, mikä on ollut kivaa, mutta nyt jalat ovat liikkumisesta kipeänä. 
 Laura:  Melkoiset AYY 1011-juhlinnat takana. Kävi Tampereella  tutustumassa muihin 
 ylioppilaskuntiin. Tapahtumien välissä on haasteena löytää aikaa palautumiselle, mutta tykkää 
 siitä, että on “hulabaloota”. 
 Elina:  Potenut flunssaa sängyn pohjalla viikonlopusta  lähtien. Tänään parempi olo ja toivoo 
 parantuvansa Muistinnollaukseen mennessä. Teki hienon synttärikortin Irpolle. 
 Nuutti:  Ollut vaihtelevasti kipeänän, mutta nyt on  parempi olo ja ajatteli tulla Olkkarin 
 avajaisiin. 
 Alli:  Menoa ja tekemistä riittää. Kriiseilee vujumekon  löytämistä. 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Akseli Äikäs 
 Lipputuki Fyysikkospeksin yhteislähtöön 
 28.10., liput ostettu 30.9. 

 23,00 €  Hyväksytty 

 Salla Siira  Otatarhan ajojen hevoseen aaltopahvia  22,90 €  Hyväksytty 

 Aarne Talvela  Vuosijuhlaedustus Muistinnollauksessa 8.10.  60,00 €  Hyväksytty 

 Aarne Talvela  Evästä tapaamiseen Riston kanssa 2.9.  9,34 €  Hyväksytty 



 Aarne Talvela  Kokouseväät 16.9.  5,00 €  Hyväksytty 

 Aarne Talvela  Kahvia sijaisolkkarille  7,24 €  Hyväksytty 

 Juhana Viitamo  Edustuskulut ristopodiin 30.9  5,20 €  Hyväksytty 

 Kristiina Suojanen 
 -Partavaahto phutismatsiin 
 -Pallot ja gatorade-palkinnot padeliin 
 -Jätesäkkejä olympialaisiin 

 36,64 €  Hyväksytty 

 Mikko Vuopala  Olkkarille bluetooth receiver  39,90 €  Hyväksytty 

 Kristiina Suojanen  Boulderointi lajikokeilu  88,00 €  Hyväksytty 

 Meri Ruuska  Estiem-infon tarjoilut 29.9.2021  99,25 €  Hyväksytty 

 Merkillinen.fi  Athene haalarimerkit  313,97 €  Hyväksytty 

 L&T ympäristöpalvelut 
 Oy  Pöhinäpartyn vessat  507,61 € 

 Hyväksytään 
 läpilaskutuksena 

 8.  Talous- ja hallintoasiat 
 8.1.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

 Hyväksytään killan varsinaiseksi jäseneksi  Camps  ,  Paavo Leonhard sekä ulkojäseneksi 
 Kulmala  , Miska Alex Elmeri. 

 8.2.  Vaalit 
 Aarne laittoi  doodlen vaalipohjaesityksen läpikäymistä ja tepsy-toimarivirkojen 
 pohtimista varten. 

 8.3.  Vuosijuhlaedustuskäytännöt 
 Keskusteltiin vuosijuhlien edustajien hakuprosessista ja ilmoittautumiskäytänteiden 
 parantamisesta. 

 Alessa ottaa kopin loppuvuoden vuosijuhlaedustusten jakamisesta ja tekee 
 Slack-kanavan tätä varten. 

 Anna poistui 16:51 

 8.4.  Muut asiat 
 - 

 9.  Viestintä 
 9.1.  Syksyn hallitus- ja toimarivirkaesittelyt 

 Ovat sometiimin työn alla. Esittelyt päätettiin tehdä suomeksi, mutta kuvateksteihin 



 sisällytetään lyhyet englanninkieliset kuvaukset. 

 Selvitetään, mitkä toimarivirat sopivat myös KV-opiskelijoille ja tehdään niistä 
 englanninkieliset kuvaukset vaalifoorumille. 

 9.2.  Ajankohtaiset asiat 
 Iida toivoo, että viestintään liittyvät keskustelut käytäisiin Slackissa tai yksityisviestein, 
 jotteivat Telegram-ryhmät tulvisi liikaa. 

 10.  Yhteisö 
 10.1.  Toimarien terveisiä 

 Hercules & Xena:  Menee hyvin. Pelejä ja lajikokeiluja  riittää. Pohtivat parasta tapaa 
 tiedottaa Ethanan toiminnasta KV-opiskelijoille. 
 Hyvinvointigurut:  Kertovat kasvaneensa roolissaan.  Suunnittelevat periodin purun 
 uudelleenbrändäystä. Jätskiä ja maalausta -tapahtuma on tulossa, minkä lisäksi 
 phukseille järjestetään hyvinvointisauna. 
 OTMK:  Haippi fiilis Olkkarin avautumisesta. Pohtivat  sponsorirahojen käyttökohdetta. 
 Namumamit:  Ovat innoissaan Olkkarin avautumisesta  ja tositoimiin pääsemisestä. 

 10.2.  Hallitusaamupaloja syksylle 
 Keskusteltiin, mitä yhdistyksiä kutsutaan syksyn hallitusaamupaloille. Mea kerää 
 ehdotukset ja huolehtii yhteydenotoista. 

 10.3.  Muut asiat 
 Laura kertoi AYY:n kuulumisista: 

 Opiskelijakeskushankkeen varainhankinnasta on keskusteltu Kunniavaltuuskunnan 
 (koostuu yliopiston johdosta ja yritysedustajista) kanssa. 

 Yhteisörakenneprojekti etenee ja yhdistysluokittelu-uudistus on tällä hetkellä 
 Neuvoston kommenttikierroksella. 

 AYY:n hallitus on allekirjoittanut kannanoton Sisun saavutettavuusongelmien 
 korjaamiseksi. Kannanotto on saanut valtakunnallista mediahuomiota. 

 AYY:n vapaaehtoisrekryt käynnistyvät loppuvuoden aikana, ja Teekkarius 150 
 -juhlavuoden jaosto- ja toimikuntahakuja on jo päällä. 

 Siirryttiin kokoustauolle 17:35 
 Palattiin tauolta 17:40 
 Laura poistui 17:40 

 10.4.  Olkkarin avajaiset 
 Keskusteltiin avajaisten ohjelmasta. 



 11.  Tapahtumat 
 11.1.  Haalarisitsit 

 Tällä hetkellä sitseille on paljon jonossa ihmisiä avoimeen kiintiöön. 

 Haalariesittelyyn on pyydetty edustajia ja homma on hallussa. 

 Ullis lähettää muistutusviestin niille, jotka eivät ole vielä maksaneet haalareitaan. 

 11.2.  Muut asiat 
 Phukseille järjestetään SCI:n yhteiset HalloweenSCItsit 7.11. 

 11.3.  Vaalijatkot 
 Nakitetaan phukseille vujuinfossa. 

 12.  Phuksi- ja ISOasiat 
 12.1.  Otatarhan ajot 

 Elina teki selvitystyötä ja ilmeni, että Athene oli tänä vuonna ensimmäistä kertaa 
 mukana Otatarhan ajoissa. Tästä on hyvä laittaa uusi perinne käyntiin! 

 12.2.  Unskin pitkä, Unski’s long 
 Tapahtuu. 

 12.3.  Kipparin vartit 
 Elina organisoi ja infoaa asiasta phukseille viimeistään seuraavassa Kipparin 
 megameilissä. 

 12.4.  Phuksien  minitapahtumamarathon 
 Maanantain ISOmouhossa ideoitiin phukseille minitapahtumamarathonia 
 loppusyksylle. 

 12.5.  Marathon 
 Phuksit eivät osallistu Marathonille tänä vuonna. 

 12.6.  Muut asiat 
 Haalarit ovat saapuneet perille ja ne paketoidaan ISOjen kanssa ensi keskiviikkona. 

 Elina avasi tänään phuksien palauteboksin, joka muuttuu fyysiseksi Olkkarin avajaisten 
 jälkeen. 

 Elina on lomalla kiltahommista 21.-25.10. 

 Nuutti poistui 18:05 

 12.7.  Laulukirja 
 Laulukirjoja voisi hankkia lisää. Selvitetään, kuka on vastuussa tai ylipäätään tietää 
 hankintaprosessista. 



 13.  MKV-asiat 
 13.1.  Ajankohtaiset asiat 

 SCI International sitsit peruuntunevat tilaongelmien vuoksi. 

 Alessa ideoi haalarimerkkiompeluiltaa haalarisitsien ja Unskin pitkän väliin. 

 Museokierrosten ajankohtia on selvitelty, mutta lopullisia varauksia ei ole vielä tehty. 
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 14.  Yrityssuhteet 
 14.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Yrityssuhdesektorilla on kiireistä: rekrymessuja suunnitellaan marraskuun puolivälille, 
 Excupodin äänityksiä on sovittu pitkin marraskuuta ja 2. kauden eka jakso ilmestyy 
 pian. Ensi vuodelle on solmittu jo yksi yhteistyösopimus. 

 Siirryttiin kohtaan 6 

 15.  Opintoasiat 
 15.1.  Muut asiat 

 Hommat rullaavat tavalliseen tapaan. Vaihto-, maisteri- ja tohtori-infojen ajankohdat 
 ovat mietinnässä. 

 16.  Muu toiminta 
 16.1.  Sakkojen päivitys 

 Määrättiin Annalle 1 sakko myöhästymisestä. 

 16.2.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Rullannee. 

 16.3.  Kokouskäytännöt 
 Keskusteltiin kokousten osallistumiskäytännöistä. Sovittiin, että jatkossa kokoukset 
 järjestetään lähtökohtaisesti ilman etäosallistumismahdollisuutta, ellei toisin sovita. 

 17.  Muut esille tulevat asiat 
 Ullis ilmoitti lomailevansa 21.-24.10. 

 Namubuffassa on uusi järjestelmä käytössä huomisesta lähtien! 

 18.  Seuraava kokous 
 Seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 13.10.  klo 16:15 

 Kokouseväiden tuomisvuorossa on Anna. 



 19.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 18.18 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Valtteri Luodemäki  Elina Ståhlberg 

 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Alli Kolho 


