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

 Hallituksen kokous 34/2021 

 Aika: 3.11.2021, klo 16.15 

 Paikka: A106, Konemiehentie 2 

 Paikalla: 

 Hallitus 

 Aarne Talvela (PJ) 

 Alli Kolho (Sihteeri) 

 Iida Saaristomaa 

 Valtteri Luodemäki 

 Nuutti Arvilommi 

 Alessa Aila 

 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 Iida Saaristomaa  ja Alessa Aila. 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys seuraavin muutoksin: 
 - Lisätään kohta 11.3 Killan terveiset Athene Alumnille 

 5.  Ilmoitusasiat 
 Alli ilmoitti, että kokouseväänä on Gifflar-korvapuusteja  ja maissikakkuja. 

 6.  Fiiliskierros 
 Elina:  “Hyvä fiilis, muutaman tunnin päästä keikka  smökissä! Jänskättää, en oo koskaan esiintyny 
 näin isolle yleisölle bändin kanssa. Tulee varmaan haippi case.” 
 Ullis:  “Tällä hetkellä kokkaamassa dinnerin hostaamista  varten. Pahottelen suuresti huonoa 
 doodlausta, ois pitäny laittaa tää keskiviikko sumplimisreaktiolla mutta ei voi mitään, hyväksyn 
 sakottamisen mikäli siltä tuntuu. Kuitenkin hirveen hauska viikko takana ja lisää hauskaa tulossa, 
 elämä hymyilee.” 
 Marianna:  “Marathon ei tehnyt hyvinvoinnille hyvää  ja nyt podetaan pientä syysflunssan poikasta. 
 Muuten ihan hyvä fiilis! Aika paljon eri juttuja meneillään.” 



 Mea:  “Mulla ei oo vieläkään ääntä ja alan hiljalleen seota niin paljon, että kuvittelen olevani 
 zen-hiljaisuusretriitillä, jossa etsin totuutta pääni sisältä.” 
 Alessa:  Ihan hyvää kuuluu. Vuorokausirytmi on edelleen  sekaisin, sillä heräsi tänään kahdelta. 
 Tuleva viikko on täynnä sitsejä, eikä paljoa muuta ehdikään tehdä. 
 Iida  : Olisi kivaa, jos flunssa ei jatkuisi. Tilasi  apteekista lääkkeitä ja toivoo tervehtyvänsä niiden 
 voimalla. Kävi vahingossa ylimääräisellä luennolla vapaaehtoisesti ja aivan turhaan. 
 Valtteri:  Alkuviikko on mennyt Marathonilta palautuessa  ja voimia keräillen. Toivoo olevansa 
 huomenna täydessä kunnossa. 
 Nuutti:  Nukkui 11 tuntia, mutta olo on silti väsynyt.  Huomisille sitseille on hieman 
 työvoimapulaa, mutta uskoo selviytyvänsä siitä. 
 Aarne:  Alkuviikon ollut väsynyt, mutta eiköhän se  siitä. Sinnittelee äänensä kanssa ja toivoo 
 selviävänsä höpöhöpöistä puhekykyisenä. 
 Alli:  Kärsii itsekin äänen katoamisesta. Tuntee motivaatiota  opiskelun suhteen ainakin vielä 
 näin uuden periodin kolmantena päivänä. Kävi myös kampaajalla lyhentämässä hiuksiaan. 
 Anna:  Kuuluu hyvää: vihdoin kalenteri ei ole aivan  täynnä, mikä on saanut huomaamaan, että 
 kiireen lisäksi potee myös väsymystä. Onneksi myös kivoja juttuja on meneillään, odottaa muun 
 muassa ensi viikon vaaleja jännityksellä. 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Jaakko Vintturi  Aarnen shotit  25,00 €  Hylätty 

 Markus Laine 
 Ykkösfuksiryhmän yhteinen pizza -ja peli-ilta 
 27.10.2021 

 25,00 €  Hyväksytty 

 Hanna Karras  Unskin vikan rastin ulkotulet (6kpl)  3,99 €  Hyväksytty 

 Anna Nikander  Excupodieväät x2 3.11.21  10,08 €  Hyväksytty 

 Valtteri Luodemäki  Pizzoi unskien jatkoille  268,51 €  Hyväksytty 

 S-Business  Lokakuun namubuffa  870,00 €  Hyväksytty 

 Holiday Club Resorts 
 Oy/Saimaa 

 Marathonin kylpylä  608,00 €  Hyväksytty 

 Jukurit HC Oy  Marathonin jääkiekkomatsi  350,00 €  Hyväksytty 

 Tapiolan Kaisan Cafe Oy  Tarjoiluja olkkarin avajaisiin  146,15 €  Hyväksytty 

 Aalto yliopiston 
 ylioppilaskunta 

 Maksun palautus: väärin mennyt 
 haalarimerkkimyynnin tilitys  64,60 €  Hyväksytty 



 8.  Yrityssuhteet 
 8.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Excut ovat sujuneet hyvin. Rekrymessujen suunnittelu etenee. Excupodin suhteen 
 viikko on ollut kiireinen: yhteensä kolme äänitystä tehtävänä, joista tänään kaksi. 

 9.  Opintoasiat 
 9.1.  PAK:n kokous 1.11. 

 Kokouksessa esiteltiin Aallon akateemisen komitean tekemät päivitykset Aallon 
 yhteiseen tutkintosääntöön sekä opetusta ja opiskelua koskeviin sääntöihin. Näissä ei 
 ollut informaatioverkostojen koulutusohjelman kannalta suuria muutoksia. Lisäksi 
 ilmoitusasiana esiteltiin Aallon kandi- ja maisteritason hakukohteet ja hakupaikat 
 vuodelle 2022. 

 9.2.  Syksyn maisteri-info 
 Maisteri-info siirtyi joulukuun puolelle. Uusi ajankohta löytyy killan kalenterista ja 
 valmistelut etenevät. 

 9.3.  Syksyn tohtori-info 
 Valmistelut etenevät. 

 9.4.  Vaihtoinfo 
 Järjestetään yhdessä Prodekon opiksen kanssa yhteinen vaihtoinfo Athenelle ja 
 Prodekolle. Tapahtunee marraskuun lopussa tai joulukuun alussa. 

 9.5.  Muut asiat 
 - 

 10.  Talous- ja hallintoasiat 
 10.1.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

 Hyväksyttiin killan ulkojäseneksi  Vu,  Emily Hien.  Hyväksyttiin killan varsinaisiksi 
 jäseniksi  Németh,  Marcell István;  Toropainen,  Tuomas  Totti Oskari;  Salmio,  Leo sekä 
 Xamin,  Alberto. 

 10.2.  Palkitsemiset 
 Keskusteltiin vuosijuhlissa palkittavista henkilöistä. 

 Siirryttiin kokoustauolle 16:45 
 Palattiin tauolta 16:46 

 10.3.  Ponsivastaukset 
 Muistutettiin ponsivastausten valmistelemisesta ennen vaalikokousta. 

 10.4.  Hallitustestamentti 
 Päätettiin laatia loppuvuoden aikana seuraavalle hallitukselle yhteisesti kirjallinen 
 hallitustestamentti, jossa välitetään seuraaville toimijoille eteenpäin koko hallituksen 



 toiminnan kannalta hyväksi koettuja käytäntöjä ja vinkkejä. 

 10.5.  Väärin menneen haalarimerkkitilityksen palautus 
 AYY tilitti killalle vahingossa 64,60 euroa haalarimerkkimyynneistä, joihin kilta ei 
 osallistunut. Päätettiin palauttaa maksu. 

 10.6.  Muut asiat 
 Todettiin, että on tarve tilata lisää hopeisia ja kultaisia rintapinssejä. 

 11.  Viestintä 
 11.1.  Tervetuloviesti uusille jäsenille 

 Tervetuloviestille on tehty kaksikielinen pohja, jotta uusien jäsenten tervetuloviestin 
 lähettäminen olisi suoraviivaisempaa. 

 11.2.  Mailchimp 
 Iida pohtii Mailchimpin käytön järkevöityttämistä ja maksulliseen versioon siirtymistä. 
 Asian pohtimista jatketaan loppuvuoden aikana yhdessä uuden viestintäpäällikön 
 kanssa. 

 11.3.  Killan terveiset Athene Alumnille 
 Athene Alumni lähettää jäsenilleen koosteviestin vuoden tapahtumista ja pyysi lyhyttä 
 kuvausta killan kuluneen vuoden tapahtumista ja kuulumisista. DL 15.11., Iida doodlaa 
 workshopin viestin työstämistä varten. 

 11.4.  Muut asiat 
 Iidaa painostettiin Marathonilla julkaisemaan asiatonta materiaalia Torveen, mutta hän 
 piti pintansa koko reissun ajan. 

 Annettiin aplodit Iidalle. 

 12.  Yhteisö 
 12.1.  Toimarien terveisiä 

 Uudelleen brändätty periodin purku on nyt käynnissä Kylän Olkkarilla! 

 Nahkakeskiviikko tulossa 17.11. 

 Pizzaa ja pähkinää tulossa 24.11. 

 12.2.  SCI-sillis 
 Kaikille SCI:läisille suunnattu tapahtuma Design Factoryllä tapahtunee 20.11. 
 Ohjelmassa rentoa hengailua ja hassunhauskoja ohjelmanumeroita. Lisää infoa tulossa 
 tällä viikolla. 

 12.3.  Muut asiat 
 Athenen ja Maanmittarikillan yhteislähtöä Pikkulaskiaiseen kaavaillaan. Tapahtuman 
 liput tulevat marraskuun aikana myyntiin. 



 13.  Tapahtumat 
 13.1.  Höpöhöpöt 

 Maksutietoviestit on lähetetty. Työvoiman keskuudessa on flunssaa liikkeellä, mutta 
 muuten hommat ovat mallillaan. 

 13.2.  Vaalijatkot 
 Tapahtumanjärjestäjien välinen viestintä ja järjestelyt ovat kunnossa. 

 13.3.  Muut asiat 
 - 

 14.  Phuksi- ja ISOasiat 
 14.1.  Tulevat phuksitapahtumat 

 Phuksitapahtumat rullaavat. Sunnuntaina tulossa Phuksien HalloweenSCItsit ja 
 maanantaina Fuksien Juhlasitsit. 

 14.2.  Phuksispeksi 
 Phuksispeksin valmistelu on käynnissä. 

 14.3.  Kiltisextravaganza 
 Tietokillan fuksikapteeni Miikka ehdotti kiltahuonekierroksen järjestämistä. Idea 
 jatkojalostui vielä siihen, että pidetään ohjelman lisäksi yökoulu kiltiksillä. TiK x Athene 
 phuksien kiltiskierros ja yökoulu tapahtuu siis 13.12.  Elina suunnittelee tarkempia 
 järjestelyjä yhdessä Miikan kanssa. 

 15.  MKV-asiat 
 15.1.  Vaalit ja toimariehdokkuudet 

 Moni EIT-opiskelija on osoittanut kiinnostusta toimihenkilövirkoihin, mutta kausien 
 pituus tuottaa haasteita. Keskusteltiin, millaisia tehtäviä voisi markkinoida 
 KV-opiskelijoille sillä ajatuksella, että puolen vuoden mittainen toimikausi toimisi 
 niissä. Todettiin, että puolivuotisvirkoja voi luoda ainakin sellaisiin toimikuntiin, joissa 
 on useampi henkilö mukana. 

 15.2.  Muut  asiat 
 - 

 16.  Muu toiminta 
 16.1.  Sakkojen päivitys 

 Alli toivoi, että hänelle annetaan sakkoja pöytäkirjojen hävyttömistä myöhästymisistä. 
 Ullis toivoo, että saisi sakon hieman kyseenalaisesta poissaolosta. 

 Määrättiin Allille 7 sakkoa pöytäkirjojen tarkastuksen laiminlyönnistä. Määrättiin 
 Ullikselle 1 sakko kyseenalaisesta poissaolosta ja 1 sakko esihenkilöaseman 
 väärinkäytöstä. 



 16.2.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Rullannevat jälleen sihteerille annettujen sanktioiden ansiosta. 

 16.3.  Loppuvuoden hallitushengailut 
 Alli järjestää joulukuun hallitushengailun. Doodle löytyy Slackista, DL 11.11. 

 Järjestetään myös muita hengailuja loppuvuoden aikana mahdollisuuksien mukaan. 

 17.  Muut esille tulevat asiat 
 Keskusteltiin loppuvuoden mökkireissun pidentämisestä. 

 18.  Seuraava kokous 
 Seuraava kokous keskiviikkona 10.11. klo 16.15. 

 19.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 17.21. 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Iida Saaristomaa  Alessa Aila 

 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Alli Kolho 


