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

 Hallituksen kokous 32/2021 

 Aika: 26.10.2021, klo 08:15 

 Paikka: A106, Konemiehentie 2 

 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 

 Marianna Malkamäki 

 Muut läsnäolijat: 
 - 

 1.  Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin ajassa 08.18. 

 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 Mea Pousar. 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 

 5.  Ilmoitusasiat 
 Elina ei ehtinyt kauppaan, joten Marianna ilmoitti tuoneensa kokousevääksi kissanruokaa. 

 Elina ilmoitti, että oikeasti kokouseväänä on aamiaiskattaus: mysliä, jogurttia ja banaania sekä 
 suklaahippukeksejä. 



 6.  Fiiliskierros 
 Valtteri:  Aika aikainen aamu. 
 Alli:  Teki mieli jäädä aamulla sänkyyn nukkumaan.  Tuli silti kokoukseen. 
 Iida:  Tosi hyvä fiiilis: pesi viikonloppuna neljä  koneellista pyykkiä ja siivosi kotiaan. Nyt on hyvä ote 
 elämästä. Odottaa Marathonia innolla. 
 Anna:  Heräsi ilman herätyskelloa jo 7:20, mutta unet  jäivät vähäisiksi. 
 Nuutti:  Kaikki  kismittää  aikaisen aamun takia. Näki  houruisia kiltaunia yön aikana. 
 Marianna:  Hyvä fiilis. Elämä äikänopen sijaisena jatkuu.  Eilen pari oppilasta toivotti hyvää 
 päivänjatkoa tunnin päätteeksi ja siitä tuli fiilis, ettei nuoriso ole aivan täysin pilalla. 
 Elina:  Nautti Belgian reissusta, oli kiva nähdä ystävää.  Osti hienot housut belgialaisesta 
 kierrätyskeskuksesta. Eilen oli  “sekoilupäivä positiivisella  twistillä.” 
 Ullis:  Hyvä fiilis. Nukkui suunnilleen 5 tuntia, mutta  se ei haittaa. Vaalit jännittävät. 
 Mea:  Ääni ei herännyt samaan aikaan kuin aivot, mutta  toivottavasti suunta on ylöspäin. 
 Aarne:  Ääni myös herännyt vähän huonosti.  Kävi eilen  isosti kaupassa pitkästä aikaa ja heti 
 kaupan kassalla paperikassin kahva katkesi, mutta ovatpahan kaapit taas täynnä ruokaa. 
 Alessa:  Ei herännyt itsestään kuten Anna, vaan kämppis  herätti kun herätyskellot pitivät 
 konserttia Alessan onnellisesti jatkaessa uniaan. 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Nestori Lautanala  Pullaa isoryhmän peli-iltaan  4,55 €  Hyväksytty 

 Ulrica Bladh 
 Unskille ulkotulia, skumppaa, sadeviittoja, 
 limuja ja vichyä 

 611,54 €  Hyväksytty 

 Kristo Numminen 
 Phuksiryhmän peli-iltaan safkaa, kuitissa 
 lihaperunasoselaatikko ja kirjolohikiusaus ei 
 kuulu korvattaviin 

 10,17 €  Hyväksytty 

 Rebekka Sihvola  Namubuffaan ruokaa  250,63 €  Hyväksytty 

 8.  Opintoasiat 
 8.1.  SCI opetuksen johtoryhmän kokous 25.10. 

 Kokouksessa keskusteltiin kevään opetuksen toteutuksesta sekä luentovideoiden 
 toteuttamisesta jatkossa. Korkeakoulun laitokset haluavat pääsääntöisesti palata 
 lähiopetukseen ilman hybriditoteutusmuotoja. 

 8.2.  Syksyn maisteri-info 
 Järjestelyt ovat käynnissä. Ajankohta on marraskuussa. 

 8.3.  Syksyn tohtori-info 
 Järjestelyt ovat käynnissä. Ajankohta on marraskuussa. 



 8.4.  Susannan terveisiä 
 Informaatioverkostojen opintosuunnittelija Susanna Reunasen työnkuva muuttuu 
 vuoden vaihteessa niin, että hän on jatkossa vastuulla vain informaatioverkostojen ja 
 teknillisen psykologian kandidaattiohjelmista. Vastuu informaatioverkostojen 
 maisteriopintojen suunnittelusta siirtyy Tarja Timoselle. 

 8.5.  Muut asiat 
 - 

 9.  Talous- ja hallintoasiat 
 9.1.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

 - 

 9.2.  Jäsenmaksumuistutukset 
 Alli esitteli luonnoksen viestistä, joka lähetetään kaikille killan jäsenille muistuttamaan 
 killan jäsenmaksun maksamisesta. 

 9.3.  Palkitsemiset 
 Päätetään vuosijuhlissa palkittavat henkilöt kiltalaisilta kerättyjen ehdotusten pohjalta 
 kokouksen jälkeen. 

 9.4.  Muut asiat 
 Vaalikahvilaa varten on varattu sali T2. 

 Vuoden ensimmäisellä fyysisesti järjestetyllä dekaaniluonaalla keskusteltiin 
 ilmastonmuutos-teemaisen sivuaineen perustamisesta. 

 Keskusteltiin toimihenkilöiden jälkihakuvalintojen viestimisestä. 

 Päätettiin kutsua Stina Giesecke killan oltermanniksi vuodelle 2022. 

 10.  Viestintä 
 10.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Virkaesittelypostauksia julkaistaan edelleen. Iida on suunnitellut Athene-vyötä sekä 
 loppuvuoden viestintäsektorin toimintaa. 

 11.  Yhteisö 
 11.1.  Toimarien terveisiä 

 Eilen oli phuksien hyvinvointisauna, joka sai positiivista palautetta. 

 Eilen järjestettiin myös kulttuurineuvoston Halloween-leffailta. 

 11.2.  SCI-hallitusten brunssi 
 Tapahtuu keskiviikkona 24.11. aamupäivän aikana. 



 11.3.  Muut asiat 
 - 

 Siirryttiin kokoustauolle 8:45. 
 Palattiin tauolta 8:52 

 12.  Tapahtumat 
 12.1.  Athene x Man@ger 

 Tapahtuu 2.12. yhteisen Sikajuhla-osallistumisen muodossa. Ilmoittautumisen aukeaa 
 tänään klo 12. 

 12.2.  Höpöhöpöt 
 Tapahtuvat marraskuun alussa, ilmoittautuminen aukeaa tällä viikolla. 

 12.3.  Vaalijatkot 
 Vaalijatkojen järjestäjien ja IE:n välille on perustettu kuuma linja. 

 12.4.  Muut asiat 
 Keskusteltiin koronapassista. Toistaiseksi sitä ei olla ottamassa käyttöön killan 
 tapahtumissa. 

 13.  Phuksi- ja ISOasiat 
 13.1.  Phuksien HalloweenSCItsit 

 Järjestetään sunnuntaina 7.11. 

 13.2.  Fuksien juhlasitsit 
 Tapahtuu maanantaina 8.11. Teemana Afrodite. 

 13.3.  Phuksien palauteboksi 
 Palauteboksista päätettiin pitää myös sähköinen versio. Phukseilta on tullut hyvää 
 palautetta syksyn tapahtumista ja palauteboksin käyttöönotosta. 

 13.4.  Muut asiat 
 ISOilla oli eilen SCISOvirkistys. 

 14.  MKV-asiat 
 14.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Myös MKV-opiskelijat ovat osoittaneet kiinnostusta vaaleihin osallistumiseen. 

 15.  Yrityssuhteet 
 15.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Yrityssuhdetiimi suunnitteli eilen rekrymessuja. Yritysesittelyille on varattu noin 20 
 minuuttia per yritys. 

 Keskusteltiin siitä, tehdäänkö rekrymessuja varten ilmoittautuminen ja varataanko 
 yritysesittelyjä varten erillinen tila. Päätettiin pitää esittelyt Olkkarilla ja ettei messuja 



 varten tehdä ilmoittautumista Ilmomasiinaa. 

 16.  Muu toiminta 
 16.1.  Sakkojen päivitys 

 Annettiin Ullikselle suullinen huomautus älylaitteen luvattomasta käytöstä kokouksen 
 aikana. 

 16.2.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Rullaavat kuin Marathon-bussin pyörät kohti tuntematonta. 

 17.  Muut esille tulevat asiat 
 Performanssisakot esitetään ja sakot maksetaan hallituksen joulumökillä. 

 18.  Seuraava kokous 
 Seuraavan kokouksen ajankohta määräytyy 2. periodin  kokousdoodlen perusteella tänään. 

 19.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 09.07. 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Marianna Malkamäki  Mea Pousar 

 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Alli Kolho 


