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

 Hallituksen kokous 30/2021 

 Aika: 13.10.2021, klo 16:15 

 Paikka: A346, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo 

 Paikalla: 

 Hallitus 

 Aarne Talvela (PJ) 

 Iida Saaristomaa (Sihteeri) 

 Valtteri Luodemäki 

 Nuutti Arvilommi 

 Mea Pousar 

 Ulrica “Ullis” Bladh  (poistui kohdassa 11.4) 

 Anna Nikander  (poistui ja palasi kohdassa 8.4, poistui kohdassa 18) 

 Marianna Malkamäki 

 Muut läsnäolijat: 
 Antti Kari-Koskinen 

 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 Nuutti Arvilommi  ja Marianna Malkamäki. 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksytään seuraavin muutoksin: 
 - Poistetaan kohdat 12.1. – 12.6. 
 - Lisätään kohta 11.4. Vuosijuhlat 

 5.  Ilmoitusasiat 
 Aarne ilmoittaa, että vuosijuhlatirehtööri Antti on paikalla kokouksessa. 

 Anna ilmoittaa, että kokouseväänä on kahden makuisia maissikakkuja ja keksejä. 

 Ullis ilmoittaa poistuvansa klo 17. 

 6.  Fiiliskierros 
 Elina:  Paljon tekemistä, liian vähän unta. Kaipaa phuksien kanssa hengailua, mutta onneksi 



 mahdollisuuksia on tulossa.  Tällä hetkellä pakkaamassa haalareita ISOjen kanssa. 
 Alli  : Yllätysflunssa iski ja joutuu skippaamaan haalarisitsit ja ehkä myös Diskonttauksen, mikä 
 harmittaa.  Kotona on sentään mukava lepäillä, vaikkakin yläkerrasta kuuluu erinäistä hälyä. 
 Anna:  Edelleen kiirettä pitää. Eilinen Startup Crawl  oli yksi suosikki tapahtumista tähän 
 mennessä. 
 Mea:  Kuuluu hyvää, droppasi yhden ärsyttävän kurssin.  Samaa mieltä Startup Crawlista kuin 
 Anna. Hyvä ja yhteisöllinen fiilis Olkkari-hengailusta. 
 Ullis:  Todella kiireinen koko loppuviikon, mutta sen  jälkeen pitäisi helpottaa. Droppasi myös 
 kurssin ja sai tilattua uuden läppärin rikkinäisen tilalle. 
 Nuutti:  Aika opiskelijaelämä-painoitteinen viikko  haalarisitsien ja muiden tapahtumien takia. 
 Viikonloppuna vuorossa veneen nosto. Haippeja suunnitelmia merchistä Valtterin kanssa. 
 Valtteri:  Oli unohtanut merch-suunnitelmat. Hyvä fiilis,  tällä viikolla on tapahtumia melkein 
 joka päivälle. 
 Antti:  Ihan alright. Vujujen julkistuksen lähestyessä  on tehtävälistalla miljoona pikkuasiaa. 
 Toivottavasti ensi viikolla olisi rennompaa. 
 Marianna:  Todella väsynyt. Meneillään vain yksi kurssi  ja sekin tuntuu paljolta. Kyseenalaistaa 
 elämänvalintoja. 
 Iida:  Haluaisi hengailla koko ajan Olkkarilla, mutta  töitä on pakko tehdä aina välillä. 
 Aarne:  Marathon-jonotus hajotti pahasti. Vaalistressi  päällä, mitä lisää myös suuri 
 tapahtumamäärä. Mutta stressin aiheet on kuitenkin hyviä juttuja ja kiva olla kokouksessa 
 tänään. 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Julia Sippala  ISOmouho snacks  26,86 €  Hyväksytty 

 Kerttu Peura 
 Otatarhan ajojen materiaalia, 4kpl 
 siirtoalustaa 

 36,00 €  Hyväksytty 

 Helena Rautiainen  Mökkikukka vklp mökki  587,53 €  Hyväksytty 

 Niklas Koskela  11.10. Jätski- & maalausilta  59,70 €  Hyväksytty 

 8.  Talous- ja hallintoasiat 
 8.1.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

 - 

 8.2.  Uusien jäsenten asuinpaikkatietojen kerääminen 
 AYY lähetti listan jäsenmaksun maksaneista kiltalaisista, mutta aiemmista vuosista 
 poiketen AYY:n listauksessa ei ole kerätty jäsenten asuinpaikkoja. Yhdistyslaki ja killan 
 säännöt kuitenkin tätä tietoa vaativat, joten jäseniltä on kerättävä asuinpaikat 
 erikseen. Ehdotettiin, että kaikilta kiltalaisilta pyydettäisiin päivitettyjä tietoja, jotta 



 tiedot olisivat ajan tasalla. Ratkaisua pohditaan vielä. 

 8.3.  Uuden valokuvaajan nimittäminen 
 Päätettiin  nimetä Jasse Ahokas killan viralliseksi  valokuvaajaksi. 

 8.4.  Vaalit 
 Tällä viikolla pidettiin työpaja tulevista vaaleista. Erityisesti käsittelyssä oli 
 TePsy-opiskelijoihin liittyvät virat ja hallituksen ensi vuoden kokoonpano. 

 TePsy-opiskelijoille ei valita erillistä phuksikapteenia, vaan he saavat yhteisen 
 phuksikasvatuksen infophuksien kanssa. Lisätään kuitenkin TePsy-vastaavan 
 toimarivirka ajamaan TePsy-opiskelijoiden asioita. 

 Päätettiin selvittää mahdollisuutta muuttaa hallituksen kokoonpanoa siten, että 
 ISOvastaava nostetaan hallitusviraksi. Tämä helpottaa toivottavasti ISOvastaavan ja 
 sekä phuksi- että MKV-kapteenin välistä yhteistyötä. 

 Lisäksi sihteerin virkaa päivitetään sisältämään enemmän vastuita, jotka muistuttavat 
 varapuheenjohtajan viran tehtäviä. Tällöin hallituksen vastuutaakka jakautuu 
 toivottavasti tasaisemmin eri virkojen välillä. Sihteeristä kaavaillaan puheenjohtajan 
 kanssa parivaljakkoa ja nykyisten tehtävien lisäksi sihteeri olisi vastuussa mm. yhteisön 
 asioista. Sihteerin viran nimeä ei voida vielä muuttaa, sillä sihteeri on määrätty killan 
 säännöissä hallituksen pakolliseksi viraksi. 

 Nämä muutokset edellyttävät killan sääntöjen muuttamista. Jos uudistukset pyritään 
 saamaan voimaan jo seuraavissa vaaleissa, järjestetään ylimääräinen kiltakokous 25.10. 
 sääntömuutosten käsittelyä varten. 

 Keskusteltiin myös yhteisöneuvoksen roolista ja entisen ulkoneuvoksen tehtävien 
 paremmasta allokoinnista seuraavana virkakautena. 

 Vaaleja varten pidetään työpajoja vielä tällä ja seuraavalla viikolla. 

 Anna poistui 16.57 
 Anna palasi 16.59 

 Siirryttiin kohtaan 11.4. 

 8.5.  Muut asiat 
 - 

 9.  Viestintä 
 9.1.  Syksyn hallitus- ja toimarivirkaesittelyt 

 Esittelyt etenevät ja niitä varten on kerätty toimareilta vastauksia. Esittelyt 
 pyörähtävät toivottavasti jo  ensi viikolla käyntiin. 



 9.2.  Muut asiat 
 - 

 10.  Yhteisö 
 10.1.  Toimarien terveisiä 

 Valokuvaajilla on hyvä boogie. 

 Tietskarijengi on saanut päiviteltyä niin ilmomasiinaa kuin nettisivujakin, erityisesti 
 ilmomasiinan kanssa on koettu voiton tunteita.  Myös OLOcam ja OLOscreen ovat 
 työlistalla. Hackatoneja on pidetty ja lisää on myös tulossa. 

 Somettajilla menee oikein ihanasti ja muiden ihmisten kohtaamiset ovat ilahduttaneet. 
 Hommat rullailevat kivasti ja virkaesittelyistä tulee bängerit. 

 Yrityssuhdetiimissä kaikki ovat todella kiireisiä. 

 TEK-kiltayhdyshenkilön hommat rullaavat. Kävi pitämässä TEK-infon phukseille ja toi 
 TEK-vöitä phukseja varten Olkkarille. 

 Abinaattorilla menee hyvin. Abitiimi ei ole miitannut vielä, mutta abipäivän ja -sitsien 
 suunnittelut pyörähtävät pikkuhiljaa käyntiin. 

 10.2.  Muut asiat 
 Startup Crawl oli menestyksekäs. Aaltoesin kanssa on muodostettu hyvät välit. 

 11.  Tapahtumat 
 11.1.  Haalarisitsit 

 Tapahtuu. Yksityiskohtia vielä viilaillaan. 

 11.2.  Vaalijatkot 
 Phuksit järkkäävät vaalijatkot. Selvitetään ketkä ovat vetovastuussa, kunhan phukseille 
 pidetään infoluento. 

 11.3.  Muut asiat 
 Nuutteri-merchin ennakkotilaus lähestyy. 

 Unski tapahtuu ensi viikolla ja suunnitelmat ovat jo hyvällä mallilla. 

 Siirryttiin kohtaan 12. 

 11.4.  Vuosijuhlat 
 Tapahtuvat! Osallistujamääräksi on kaavailtu 300 henkilöä. IV10 ja IV11 
 vuosikursseilla on tänä vuonna kutsuvieraskiintiö, jonka koko on 15-20 henkilöä. 
 Opiskelijalipun hinta on 90€, alumnilipun 110€ ja silliksen 10€. 

 Vuosijuhlat julkistetaan perjantaina mm. Facebookissa, nettisivuilla ja Torvessa. 



 Kutsuvierasilmoittautuminen tapahtuu viikolla 43 ja kiltalaisten ilmoittautuminen 
 viikolla 44. Viestinnässä on pohdittu keinoja varmistaa, että kutsut menevät varmasti 
 perille. Kaikesta viestitään sekä suomeksi että englanniksi. Tietskarijengi ja etenkin 
 Sampo ovat auttaneet vuosijuhlatoimikuntaa todella paljon ja saaneet nettisivut 
 viikossa pystyyn. 

 Vuosijuhlien kokkareiden sijainti on T-talon aula, pääjuhlan Ravintola Töölön juhlasali ja 
 jatkojen  Älä luulekaan  . Jatkopaikan suhteen on otettava  käyttöön koronapassi, mikäli 
 Suomen hallitus päättää, että sellainen otetaan käyttöön, sillä ilman sitä kaikki eivät 
 mahdu paikalle ja jatkot loppuisivat jo yhdeltä. 

 Ullis poistui 17.22. 
 Siirryttiin kohtaan 8.5. 

 12.  Phuksi- ja ISOasiat 
 12.1.  Muut asiat 

 Phukseilla ja ISOilla on hyvä meno. Huomenna on haalarisitsit, mitä varten ISOt ovat 
 pakkailleet haalareita. Phukseilla on huomenna myös vujuinfotilaisuus, jossa kerrotaan 
 Infoähkyssä työskentelystä ja jaetaan vastuita. Samalla kerrotaan myös vaalijatkoista ja 
 valitaan sitä varten vastuuhenkilöt. 

 SCI:n kipparit pitivät ensimmäisen kokouksen phuksien HalloweenSCItseistä ja pyörät 
 lähtivät pyörimään. 

 Tiistaina oli SCI:n orientaation purkulounas, jossa saatiin kuulla koulun 
 orientaatiokyselyn vastauksia. Pääasiassa SCI:n phukseilla on alkanut koulu oikein 
 mallikkaasti. SCI antoi killalle ilmaislippuja Kirjamessuille ja Ruoka&Viini -messuille, 
 jotka on annettu vapaaseen jakoon kiltalaisille. 

 Siirryttiin kokoustauolle 17.36. 
 Palattiin kokoustauolta 17.38. 

 13.  MKV-asiat 
 13.1.  Ajankohtaiset asiat 

 - 

 14.  Yrityssuhteet 
 14.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Ysviasiat sujuvat ja syksyllä on tulossa excuja melkein joka viikko. 

 Tänään julkaistiin Excupodin toisen tuotantokauden ensimmäinen jakso. Jaksoja tulee 
 kahden viikon välein jouluun asti, yhteensä kuusi jaksoa. 

 15.  Opintoasiat 
 15.1.  Infon koulutusneuvoston kokous 19.10. 

 Ensi viikolla on vuorossa taas Infon koulutusneuvoston kokous. Kokouksen jälkeen on 



 tarkoitus jutella tarkemmin uuden opetussuunnitelman luonnoksesta professorien ja 
 opiskelijaedustajien kanssa. 

 15.2.  Muut asiat 
 Kandipullat on tarkoitus pistää taas uuniin ja niitä jaetaan toivottavasti Olkkarilla pian, 
 selvitystyöt ovat käynnissä Mari Knuuttilan kanssa. 

 16.  Muu toiminta 
 16.1.  Sakkojen päivitys 

 Alessalle 5 sakkoa kuulumisten puuttumisesta, ilmoittamattomasta poissaolosta ja 
 oman sektorin asioiden puuttumisesta. 

 16.2.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Rullaavat varmastikin oikein mallikkaasti. 

 17.  Muut esille tulevat asiat 
 Hallituksen Slackista löytyy kaksi doodlea: Viikon 43 kokousajasta, ja PTK:n arwoisan 
 ehdotusten päättämisestä. Muutamia lisädoodleja on tulossa lähipäivinä. 

 18.  Seuraava kokous 
 Torstaina 21.10. Klo 16.15, eväsvuorossa Nuutti. 

 Anna poistui 17.49. 

 19.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 17.51. 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Nuutti Arvilommi  Marianna Malkamäki 

 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Iida Saaristomaa 


