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

 Hallituksen kokous 36/2021 

 Aika: 17.11.2021, klo 16.15 

 Paikka: A142, Konemiehentie 2 

 Paikalla: 

 Hallitus 

 Aarne Talvela (PJ) 

 Alli Kolho (Sihteeri) 

 Iida Saaristomaa 

 Valtteri Luodemäki 

 Alessa Aila 

 Anna Nikander  (poistui kohdassa 12.5) 

 Marianna Malkamäki  (poistui kohdassa 15.2) 

 Mea Pousar 

 Ulrica “Ullis” Bladh 

 Elina Ståhlberg 

 Nuutti Arvilommi  (poistui ja palasi kohdassa 12.4,  poistui kohdassa 15.2) 

 Muut läsnäolijat: 

 Juho Alin  (poistui kohdassa 15.2) 

 Ruusu Nurmi 

 Tuukka Pallonen  (poistui kohdassa 15.2) 

 Milja Parviainen 

 Laura Puusola  (poistui kohdassa 12.5) 

 Antti Kari-Koskinen 

 1.  Kokouksen avaus 
 Kokous avattiin ajassa 16.21. 

 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 Elina Ståhlberg  ja Alessa Aila. 

 4.  Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys seuraavin muutoksin: 
 - Lisättiin kohta 8.5. Lakkisovitukset 



 5.  Ilmoitusasiat 
 Aarne ilmoittaa, että kokouseväinä on glögiä, pipareita ja suklaata. 

 Marianna ilmoittaa poistuvansa 17:45. Nuutti ilmoittaa poistuvansa 17:30. 

 Iida ilmoittaa, että kokouksessa on vieraana jonkinlainen läjä AH22 edustajia sekä 
 vujutirehtööri Antti. 

 6.  Fiiliskierros 
 Anna:  Ihan hyvin. Ihanaa että rekrymessut ohi, niin  stressi on helpottanut. 
 Iida  :  Viikon fiilis on ollut sellainen  “pää pilvissä  ja toinen jalka haudassa”  . 
 Nuutti:  Tehokas, rauhallinen ja itsevarma. 
 Marianna:  Yllättävän hyvä fiilis. 
 Milja:  Jännittävää olla täällä. 
 Ruusu:  Hirveen hyvin meni. 
 Valtteri:  Nukkunut ja levännyt. 
 Tuukka:  Mielenkiintoista olla täällä. 
 Juho:  Raha pyörii mielessä. 
 Laura:  Innokas ja väsynyt. 
 Antti:  Vujujännä. 
 Elina:  Ei ole ollut pitkään aikaan livenä kokouksessa,  kivaa olla täällä. Samaistuu Iidan fiiliksiin. 
 Alessa:  Edelleen sekava Ensilumilta. 
 Mea:  On kyllä meininki. 
 Ullis:  Ihan himohyvä fiilis. 
 Aarne:  Voisi pölliä Ulliksen himohyvän fiiliksen.  Fiilis kuin Muumitalolla. 
 Alli:  Väsynyt, mutta seesteinen olo. 

 7.  Hyväksyttävät laskut 

 Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

 Matrocks Oy  Marathon bussi 
 2 500,00 
 € 

 Hyväksytty 

 Metalza  Epiteettien kaiverrus  230,00 €  Hyväksytty 

 Antti Kari-Koskinen 
 Infoähkyn bussijuomat (laskutetaan 
 Vismalta) 

 747,50 € 
 Hyväksytty 
 läpilaskutuksena 

 Ruusu Nurmi  Namubuffa again  87,00 €  Hyväksytty 

 Ruusu Nurmi  ruokaa olohuoneelle  330,55 €  Hyväksytty 

 Antti Kari-Koskinen  Infoähky XXII – rannekkeet jatkoille  54,00 €  Hyväksytty 

 Juhana Viitamo 
 Rekrymessut tarjoilujen tarvikkeet 
 15.11.2021 

 29,88 €  Hyväksytty 



 Juhana Viitamo  Pullat rekrymessuille 15 ja 16.11.2021  220,00 €  Hyväksytty 

 Juhana Viitamo 
 Fat lizard rekrymessujen afterwörkit 
 15.11.2021 

 27,00 €  Ei hyväksytä (vielä) 

 Aarne Talvela  Vuosijuhlalahja Prodekolle 15.10.  19,98 €  Hyväksytty 

 Aarne Talvela  Lehtikuohua Olkkarin avajaisiin 7.10.  69,45 €  Hyväksytty 

 Aarne Talvela  Edustus Aaltoesin vuosijuhlilla 22.10.  60,00 €  Hyväksytty 

 Aarne Talvela  Tarjoilut vaalikokoukseen 9.11.  94,25 €  Hyväksytty 

 Aarne Talvela  Tarjoilut vaalikahvilaan 2.11.  46,79 €  Hyväksytty 

 Aarne Talvela  Kokouseväät 16.9. (coca colat)  5,00 €  Hyväksytty 

 Aarne Talvela 
 Tarjoiluja ja tarvikkeita kesäpicnicille 5.8. 
 (Athenen osuus 100€, loput laskutetaan 
 AMS:ilta ja Medialta) 

 187,83 €  Hyväksytty 

 Aarne Talvela  20 puuta vuosijuhlalahjaksi Tietokillalle 8.11.  17,33 €  Hyväksytty 

 Aarne Talvela 
 Kaurajuomaa ja suodatinpaperia 
 sijaisolkkarille 4.10. 

 5,09 €  Hyväksytty 

 8.  Phuksi- ja ISOasiat 
 8.1.  Kipparin vartit 

 Käynnistynevät, kunhan kippari paranee. 

 8.2.  PhabuISOiltamat 
 Tulossa 7.12. 

 8.3.  Otacruise 
 Koko Aallon opiskelijoille suunnattu Otacruise tapahtuu 28.-30.11. Nykyinen FTMK 
 keksii jotain uuden FTMK:n pään menoksi siellä. 

 8.4.  ISOchillis 
 ISOt pääsevät chillaamaan tämän viikon lauantaina ITMK:n järjestämällä 
 ISOchilliksellä. 

 8.5.  Lakkisovitukset 
 Tapahtuvat tänä vuonna poikkeuksellisesti AYY:n keskustoimiston sijaan kiltojen 
 kiltahuoneilla. Athenen lakkisovitus on tänä viikonloppuna. Keskusteltiin käytännön 
 järjestelyistä kiltikselle pääsemiseen liittyen, sillä Tietotekniikantalolle ei pääse ilman 
 hallituksen kulkukorttia viikonloppuisin. Elina lupasi päivystää paikalla phukseja varten. 



 8.6.  Muut asiat 
 Phuksikapteeni työllistää tulevaa phuksikapteenia raivolla. 

 9.  MKV-asiat 
 9.1.  Tapahtumat 

 Myös MKV-opiskelijoiden lakkisovitukset pidetään kiltahuoneella. 

 Talvelle suunnitellaan yhteistä KV-tapahtumaa Rakennusinsinöörikillan kanssa. 

 KVTMK on suunnitellut ensi kevään ohjelmaa. Perinteisten tapahtumien lisäksi on 
 suunniteltu International Wappu Sitsien järjestämistä ensimmäistä kertaa. 

 9.2.  Muut  asiat 
 Yliopisto haluaisi, että KV-ISOt ottaisivat jälleen vastuulleen KV-opiskelijoiden 
 vastaanottamisen lentokentällä. KVTMK on käynyt tästä keskustelua yliopiston kanssa 
 ja lähtökohtaisesti vastustanut ajatusta sen tuottamien käytännön haasteiden vuoksi. 

 Keskusteltiin lentokenttähakujen järkevyydestä, koulun tuesta Athenen KV-toimintaan 
 sekä siitä, miten EIT-opiskelijoiden osaamista voisi tuoda paremmin esiin killan 
 yhteistyöyrityksille. 

 10.  Yrityssuhteet 
 10.1.  Ajankohtaiset asiat 

 Eilen ja toissa päivänä järjestettiin rekrymessut, jotka menivät ihan hyvin. Kävijöitä ei 
 ollut erityisen paljon, mutta yritykset kokivat saaneensa osittain tämän ansiosta 
 laadukkaampia kohtaamisia. 

 Huomenna KPMG-excu. Loppuvuoden aikana lisäksi tulossa vielä Visman ja Reaktorin 
 excut. 

 Viimeiset Excupodin jaksot nauhoitetaan ensi viikolla. 

 11.  Opintoasiat 
 11.1.  Syksyn maisteri-info 

 Tilaa etsitään. Tapahtuu 7.12. 

 11.2.  Syksyn tohtori-info 
 Marianna on saanut tapahtuman puhujat lyötyä lukkoon. Jäljellä enää viimeisiä 
 järjestelyjä sekä tilavarauksen tekeminen. Tapahtuu 29.11. 

 11.3.  Vaihtoinfo 
 Prodekon ulkoministeri hyppäsi mukaan tapahtuman järjestelyihin, jotka ovat työn alla. 

 11.4.  Muut asiat 
 Tuleva opintovastaava Inkeri on rekrytoinut infon hallopedit ensi vuodelle. 



 Keskusteltiin tulevien teknillisen psykologian opiskelijoiden edunvalvonnasta killan 
 toiminnassa sekä teknillisen psykologian ja Data Guildin edustuksesta 
 hallopeditoiminnassa. 

 Ehdotettiin, että kysytään teknillisen psykologian vastuuprofessori Janne Lindqvistiä 
 puhumaan tulevasta koulutusohjelmasta Pizzaa&Pähkinää-tapahtumaan. 

 Keskusteltiin, milloin järjestetään seuraavat kandipullat. Sekä koronan aikana että sen 
 jälkeen valmistuneille tulisi järjestää omat kandipullansa, mutta mahdollisesti samaan 
 aikaan. Selvitellään sopivaa ajankohtaa tapahtumalle. 

 12.  Talous- ja hallintoasiat 
 12.1.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

 - 

 12.2.  Toimikuntahaut 
 Toimikuntien jälkihaut ovat käynnissä ensi maanantaihin saakka. Aarne on tiedottanut 
 kiltalaisia hauista sähköpostitse. 

 12.3.  Palkitsemiset 
 Keskusteltiin vuoden toimihenkilölaatan kirjoitusasusta. Jatketaan keskustelua ja 
 tehdään päätökset Slackissa. 

 12.4.  Sääntömuutokset 
 Tänä vuonna on kaavailtu killan sääntöihin muutoksia, joita olisi tarkoitus edistää ensi 
 vuonna. Tarkoituksena olisi mahdollisesti  poistaa tarpeettomaksi koetut 
 sukupuolitukset merkkiohjesäännöstä, muuttaa sihteerin virka varapuheenjohtajaan, 
 sekä tutkia hallituksen koon kasvattamista ja ISOvastaavan lisäämistä hallitukseen. 

 Keskusteltiin, millä aikataululla nämä muutokset kannattaisi tehdä ja milloin 
 sääntömuutosten hyväksymiseen vaadittava ylimääräinen killan kokous järjestettäisiin. 
 Todettiin, että toimiva aikataulu olisi keskustella ja äänestää muutosehdotuksista 
 ensimmäistä kertaa vuosikokouksessa ja toisen kerran myöhemmin keväällä 
 järjestettävässä ylimääräisessä killan kokouksessa. 

 Nuutti poistui 17:09 
 Nuutti palasi 17:13 

 Siirryttiin kohtaan 15 

 12.5.  Budjetin tilannekatsaus 
 Ullis esitteli budjetin tämänhetkistä tilannetta. Pohdittiin loppuvuonna käytettävää 
 rahaa ja keskusteltiin toimihenkilöiden virkistäytymisbudjetin käyttökohteista. 
 Keskusteltiin, miten voitaisiin viestiä kiltalaisille ja toimihenkilöille loppuvuoden 
 budjetin käytöstä vastuullisesti mutta jo budjetoitujen tapahtumien toteuttamiseen 
 kannustavasti. 



 Laura poistui 17:58 

 Päätettiin nostaa viranvaihtolounaiden budjettia 10 euroon per henkilö. 

 Anna poistui 18:13 

 12.6.  Muut asiat 
 - 

 13.  Viestintä 
 13.1.  Vuoden paketointi ja viimeiset painopisteet 

 Iida valitsee loppuvuoden painopisteitä ja osallistaa tulevaa viestintäpäällikköä Miljaa 
 ensi vuodelle siirtyvissä asioissa. 

 13.2.  Sosiaalinen media 
 Sometiimi kokousti eilen ja keskusteli loppuvuoden toiminnastaan, ainakin 
 Instagram-tilien kohokohtien päivittäminen on työn alla. Somettajien testamentti on 
 työn alla. 

 13.3.  Muut asiat 
 Viestintä rullaa myös muilta osin. 

 14.  Yhteisö 
 14.1.  Toimarien terveisiä 

 Eilen oli hyvä jalkapallokisakatsomo eväineen Olkkarilla, kiitos Hercules&Xena 
 järjestämisestä. 

 Nahkakeskiviikko on parhaillaan käynnissä. 

 Olkkarin syyskirppari tapahtuu tänä sunnuntaina. 

 14.2.  Muut asiat 
 Sikajuhlaliput saapuivat ja niitä säilytetään hallituskaapissa. 

 SCI-hallitusten yhteisbrunssi tapahtuu Olkkarilla ensi keskiviikkona. Selvitellään 
 toimihenkilöaamupalojen ajankohtaa tämän jälkeen. 

 Siirryttiin kohtaan 16 

 15.  Tapahtumat 
 15.1.  ABIsitsit 

 Järjestetään perjantaina. Ilmoittautumislomake menee tänään kiinni ja kiltalaiskiintiö 
 on täyttynyt hyvin. IE:ltä on tiedusteltu hyviä reseptejä tapahtumaa varten. 



 15.2.  Muut asiat 
 Keskusteltiin siitä, ottaako kilta käyttöönsä koronapassin, mikäli se tulee vaihtoehdoksi 
 yleisötapahtumien osallistujamäärärajan noudattamiselle. 

 Loppuvuonna tulevia tapahtumia on vielä ainakin killan pikkujoulut sekä 
 Hercules&Xenan järjestämä Urheilugaala. Tarkennetaan tapahtumien kuvauksia killan 
 kalenterissa. 

 Nuutti poistui 17:27 
 Juho poistui 17:27 
 Tuukka poistui 17:27 

 Siirryttiin tauolle 17:27 
 Palattiin tauolta 17:33 

 Vuosijuhlat lähestyvät. Osallistujia on tulossa yli 200, ja silliksellekin on ilmoittautunut 
 melkein 170 henkilöä, minkä vuoksi varattiin myös toinen tila Rantasaunan lisäksi. 
 Tuleva IE-pari ja vuosijuhlatoimikunta sopivat sillisasioista huomisessa kokouksessaan. 

 Huomenna selviää, laajeneeko koronapassin käyttö yleisötapahtumiin. Tämän ei pitäisi 
 olla vuosijuhlien kannalta ongelma, koska jatkotilassa käytetään koronapassia ja 
 pääjuhlatilan kapasiteetti on riittävä, minkä lisäksi koronapassin mahdollisesta 
 tarkistamisesta on myös viestitty kaikessa vuosijuhliin liittyvässä tiedotuksessa alusta 
 alkaen. 

 Antti esitteli vuosijuhlien tarkemman aikataulun ja vastuut hallitukselle. 

 Keskusteltiin siitä, palautetaanko äkillisissä sairastapauksissa vuosijuhlalipun hinnasta 
 rahoja takaisin. Päätettiin palauttaa 50 % lipun hinnasta näissä tapauksissa. 

 Marianna poistui 17:46 

 Keskusteltiin lahjananto-ohjeiden tarpeellisuudesta. Päätettiin, ettei tarvitse erikseen 
 ohjeistaa lahjanantajia etukäteen. 

 Siirryttiin kohtaan 12.5 

 16.  Muu toiminta 
 16.1.  Sakkojen päivitys 

 Määrättiin Aarnelle 5 sakkoa pöytäkirjojen tarkistuksen myöhästymisestä. Annettiin 
 Valtterille suullinen huomautus kokouksessa huutamisesta. 

 16.2.  Pöytäkirjojen tarkistukset 
 Rullaavat kuin kuluva vuosi kohti loppuaan. 



 17.  Muut esille tulevat asiat 
 Muistutettiin HalPerSeen doodlaamisesta. 

 18.  Seuraava kokous 
 Seuraava kokous keskiviikkona 24.11. klo 16.15. 

 19.  Kokouksen päättäminen 
 Kokous päätettiin ajassa 18.24. 

 Pöytäkirjantarkastajat: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Elina Ståhlberg  Alessa Aila 

 Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 ________________________________________  ________________________________________ 
 Aarne Talvela  Alli Kolho 


