Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 22/2018
Aika: 22.08.2018, 17:15
Paikka: Tietotekniikan talo, A106

Paikalla:
Joel Lappalainen (puheenjohtaja)
Alan Pirdil (sihteeri)
Ilona Rahnasto
Miska Kulmala
Suvi Hämäläinen
Katri Niemi
Pinja Hokkanen (poistui ja palasi kohdassa 7)
Jessica Mason
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous kello 17:40.
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 kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Miska Kulmala ja Ilona Rahnasto.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Lisättiin kohta 16.7 Stadionin penkki. Siirrettiin kohta 11 Tapahtumat käsittelyjärjestyksessä kohdaksi
10. Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
Jessica ilmoitti kokouseväiksi patonkia, kurkkua ja viinirypäleitä. Postissa on tullut puheenjohtajalle
kutsu Aalto Day One -juhlallisuuksiin. Katri on käynyt kampaajallaan eli Suvin luona. Suvi on vaihtanut
Facebook-profiilikuvaansa.
6. Hyväksyttävät laskut
Laskut:
Saaja
Fyysikkokilta

Perustelu
SCI-kroketin tilavuokran tasaus

Summa
18.00€

Päätös
Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Pinja Hokkanen

iKaffea olkkarille

12.60€

Hyväksyttiin

Alan Pirdil

Buranaa olkkarille

9.99€

Hyväksyttiin

Tuuli Metsäkoivu

Abimarkkinointivideon kuvauspäivän
33.61€
salaatti & snacksit kuvausporukalle

Hyväksyttiin
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Tuuli Metsäkoivu

Phuksien yöjäynäpakun bensat

12.88€

Hyväksyttiin

Robert Kokkola

Vuosijuhlaedustus Stimulaatioon
2017

37.50€

Hyväksyttiin

Atte Makkonen

Isojen miittin 9.8.2018 tarjoilut
(pizza-tilauksesta haen korvausta vain
5 pizzasta, en kahdesta
84.15€
ruoka-annoksesta, jotka eivät tulleet
tilaisuuteen)

Hyväksyttiin

Pinja Hokkanen

Appelsiinimehua phuksien
lakkienjakoon ja wappu-ullikselle

31.40€

Hyväksyttiin

Antti Tolppanen

Olkkarin kahvit, maidot ja
namusetäeväät

332.30€

Ei hyväksytty

Samuel Moawad

IV17 Club X Kaato

280.12€

Hyväksyttiin

Antti Tolppasen kululaskua ei hyväksytty maksettavaksi. Kirjanpidollisista syistä haluttiin
erilliset kululaskut namusedän tarjoamille palveluille ja OLOhuoneen kahvitarjonnalle.
7. Mitä kuuluu? -kierros
Joel: Pahoillaan myöhästymisestä, oli ajatuksissaan ja kesämoodissa.
Miska: Iha hyvää.
Ilona: Ihan hyvää, joo.
Pinja: Aivan järkky kiire seuraavat kaksi viikkoa. Projektit kasaantuvat töissä ja koulu alkaa, mutta kyllä
se siitä. Muuten kuuluu hyvää.
Kake: Mitä enemmän Mountain Dewiä, sitä parempaa kuuluu.
Suvi: Sai värjätä Katrin hiukset.
Jessica: Ihan hyvää, väsyttää kokouksien ja pitkien päivien takia. Homma ei helpotu, mutta ehkä keho
tottuu tähän.
Alan: Ei ihmeempiä, elämä on.
Pinja poistui ja palasi 17:49.
8. Talous- ja hallintoasiat
1. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin Jaakko Juhani Vintturi ja Matias Valtteri Kari killan varsinaisiksi jäseneksi.
2. Laitossopimus
Laitossopimuksen allekirjoitusten tilanne tarkistetaan kokouksen jälkeen.
3. Kiltapaidat
Kiltapaidoista on vielä seitsemän kappaletta noutamatta 87:stä. Lähetetään lopuille
muistutusviesti paitojen olemassaolosta. Syksyn aikana järjestetään uusi kiltapaitatilaus.
4. Seuraavat puhiksenvartit
Seuraavat puhiksenvartit hallituslaisille pidetään mahdollisimman pian tulevien viikkojen
aikana. Varttien aikana käydään läpi kuulumisia ja käsitellään syksyn tavoitteita.
5. Taloustilanne
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Rahastonhoitaja Ville esittelee ensi viikolla talouskatsauksen.
6. Katsaus vuoden tavoitteisiin
Joel ja Pinja tapaavat Merin kanssa 20v-valmistelutoimikunnan kesän edistyksistä ja
suunnittelevat yrityskuvioita. Katri ja Joel tekevät Athenen brändikyselyn seuraavien viikkojen
aikana. Abitoimikunta on tehnyt markkinointivideota abeille. Aalto on julkaissut mainosvideon,
jossa haastatellaan teknillisen fysiikan opiskelijaa. Katri selvittää voitaisiinko samanlainen ison
tuotannon video kuvata infosta. Hyvinvointiteeman edistäminen on hyvällä mallilla. Ilona, Mari,
Cecilia ja Markus tapaavat syyskuun toisella viikolla aiheeseen liittyen.
7. Alkusyksyn vakiokokousaika
Orientaatioviikon lopulla doodlataan seuraavien kokouksien ajankohta.
8. GDPR-soveltuvuus
Joel ja Ville tapasivat kesällä ja miettivät miten Athenen G-suiteen saadaan jatkuvuus eri
hallitusten välille GDPR:n vaatimusten mukaisesti. Asiaan palataan tarkemmin kun molemmat
esittäjät ovat paikalla.
9. Hallituksen sisäinen viestintä
Perustetaan Slackiin Athenen oma organisaatio, jonne luodaan aluksi 20v-suunnitteluja varten
ja hallitukselle omat viestintäkanavat. Uusien käyttötarkoituksien löytyessä laajennetaan
Slackin käyttöä pikkuhiljaa koko killan toimintaan. Telegram pidetään pikaviestimenä. Slackia
käytetään kiirettömämpään ja tärkeään viestitykseen sekä projektinhallinnan apuna.
10. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä,
Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)
Historiikkitoimikunta on doodlannut ja tapaa orientaatioviikon jälkeen - keskustelevat
historiikin tarkemmasta aikataulutuksesta ja benchmarkkauksen tuloksista. Kulttuurineuvokset
ovat olleet töissä ja lomailleet kiltahommista. He suunnittelevat pian syksyn tapahtumien
aikataulua. Vuosijuhlatoimikunta on viestitellyt Pinjan kanssa sponsorikuvioista. Namusetä on
täyttänyt jääkaappia. Ville keskustelee Namusetä-Antin kanssa ensi viikolla S-Business-kortista.
11. Mitä muuta tuli tehtyä?
Tuli lomailtua ja tehtyä duunia.
9. Opintoasiat
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
Eilen oli koulutusneuvoston kokous: Marjon tilalle on tullut maisterivaiheeseen Anne Johansson
ja kandivaiheeseen Nina Ramberg. Opintojen hyväksilukukäytännöt ovat muuttuneet hieman.
Maisteriohjelman vastuuprofessorivastuu vaihtuu Eilalta Ristolle. Eilasta tulee kandivaiheen
vastuuprofessori. Lokakuun toinen päivä järjestetään Informaatioverkostojen
koulutusohjelman kehittämisaamupäivä hyvinvointinäkökulmalla. Ilona, Eila, Susanna sekä
hyvinvointigurut Mari ja Cecilia miettivät strategiapäivän agendaa syyskuun aikana. Alan tuuraa
Ilonaa kandivalmistujaispäivän pullien ostossa.
2. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)
Abinaattorit ja Abinat ovat tehneet innokkaasti abivideota. Abisitsit pidetään 26.11.
Abiporukka selvittelee osallistumista SCI:n kanssa Studia-messuille, jonka koulu maksaisi
osittain tai jopa kokonaan. Hyvinvointigurut pitävät syksyn alussa reflektiohetken, jossa
keskustellaan osallistujien syksyn opinnoista. Tapahtumaan on pohdittu vieraspuhujaa.
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Keskusteltiin mahdollisuudesta saada kiltahuoneelle Aallon puolelta AllWell-tulosten käsittelyä
ja hyvinvointiteemaa. Hyvinvointigurut jatkavat periodin purku -tilaisuuksia, joiden merkitystä
korostetaan phukseille. Hyvinvointigurut osallistuvat infon strategiapäiville.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
10. Tapahtumat
1. Orientaatioviikko
Sovitaan orientaatioviikon vastuut ensi viikolla phuksikapteeni Markuksen kanssa, jottei
esimerkiksi siivousvastuut jää jakamatta. Hallitus esittäytyy phukseille maanantaina 3.9.
2. Phuksisitsit
Catering-firmoilta on tullut kalliita tarjouksia. Jessica selvittää parempia vaihtoehtoja.
3. Hallitussitsit
Kaikkien aikojen hallitussitsit ovat 27.10. Joel laittaa ennen syyskuuta kutsuviestin vanhoille
hallituksille ja luo ilmon.
4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)
PikkuIE voi hyvin ja heillä on nyt essut.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
TiKin kanssa on sovittu beer pong -ilta, joka järjestetään otarannan kerhotilassa, ja jonkat
finaali ja jatkot ovat rantsulla. Smarp mahdollisesti sponsoroi tapahtumaa.
Tulevaan Athene-Slackiin (ks. kohta 8.9) voitaisiin luoda jokaiselle tapahtumalle oma
keskustelunsa missä voitaisiin jutella esimerkiksi tapahtuman sponsoreista.
11. Yrityssuhteet
1. Yrityssopimusten tilannekatsaus
Athenella on sopimus McKinseyn, Exoven, Solitan, Visman, Solinorin, Reaktorin, Columbia
Roadin, Augustin, Bearing Pointin, Futuricen, Vala Groupin ja CapGemini Consultingin kanssa.
Sopimusneuvottelut ovat vielä kesken Accenturen, HiQ:n, EY:n CapGeminin ja Smartly.io:n
kanssa. Pinja huomautti, että Infoähkyn sillis on vielä myymättä.
2. Excursiot
Excursioita on alettu myymään. Athene tarjoaa myynnissä excumarkkinointia. Syksylle on
toistaiseksi myyty excursiot CapGeminille ja Bearing Pointille. Solinorille ja Futuricelle on myös
luvattu excursio (osana isompaa sopimusta).
Joel, Pinja ja Alan auttavat excumestaria viestinnän kanssa sillä Nicholaksella on kiireitä
alkusyksyllä. Hallitus sitoutuu auttamaan excujen markkinoinnissa - varsinkin puskaradioteitse.
Bearing Pointin kanssa on suunniteltu Gin-maistelua, Capgeminin kanssa aamiaishetkeä,
Solinorin kanssa hieman railakkaampaa excua ja aTalentin kanssa keskustellaan rantasaunalla
järjestettävästä tilaisuudesta, jossa voisi olla mukana TeFyn opiskelijat.

3. Yritysilta
Yritysiltaan ovat tällä hetkellä tulossa Columbia Road, Bearing Point ja Accenture. OP:lta on
saatu kontakti, jonka kautta heiltä voidaan saada tapahtumaan puhuja. Yritysillan teemana
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palvelumuotoilu eri näkökulmista. Alustava ajankohta 30.10.
4. Merikortteli Case Night
Pidetään alustavasti marraskuun 13. päivä.
5. Rekrymessut
Yritysten rekrytointihakuaikojen viimeiset päivät ovat siirtymässä joulukuun puolelle, jolloin
messujen pitäminen tammikuussa vaikeuttaa hakujen suhteen + siirtymävaihe uuden ja vanhan
ysvin välillä vaikeuttaa tilannetta.
Siirryttiin kokoustauolle 18:36
Palattiin kokoustauolta 18:40
6. Muut yritystapahtumat
Syksyllä on tulossa paljon konsulttitapahtumia.
7. Rekrylistauudistus
Pinja ja Jesse ovat asentaneet koneelleen Noden projektia varten. Projektia varten on tehty
GitHub-repositorio ja Telegram-ryhmäkeskustelu.
8. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta,
TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)
9. Mitä muuta tuli tehtyä?
Athene siirtyy pian partneri-yhteistyömalliin yrityssopimusten osalta (samankaltainen kuin TiK ja
Prodeko). Joel ja Pinja suunnittelevat partnereille tarjottavia kokonaisuuksia. Tavoitteena on
saada Athenelle muutama pääyhteistyökumppani, muutama keskikokoisella
yhteistyösopimuksella oleva partneri ja useampi pienen sopimuksen yhteistyökumppani.
12. Tiedotusasiat
1. Killan tapahtumajärjestämisen pelisäännöt
Miska on tehnyt kesän aikana vertailuanalyysiä. Ayy on tekemässä omia pelisääntöjään, jota
varten he tekevät kattavan kyselyn. Päätettiin odottaa AYY:n tuloksia ja pelisääntöjä, jonka
pohjalta voidaan arvioida tarvitaanko killalle omat, erilliset, pelisäännöt.
2. Ilmomasiina
Ilmomasiinan ydintoiminnallisuudet ovat valmiina. Sähköpostiominaisuudet ovat vielä
toteuttamatta. Testiversio on pian käyttövalmis.
3. Viikkotiedote ja sähköpostilistat
Seuraava vaihe on sähköpostilistojen luominen G-suiteen, josta Katri on keskustellut Villen
kanssa.
4. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset
Kukkaviikonlopun alustava päivämäärä on 21.-23.9. Sijainti on vielä kysymysmerkki.
5. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)
Valokuvaajien kesken on jaettu syksyn tapahtumat ja sitsit. Ilona selvittää kuvaako ISOna
toimiva Atte varaslähdön kaikki osiot ja voiko häntä auttaa. Athenen kuvapankin suhteen ei ole
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vielä tarkempia suunnitelmia.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Kesäksi suunniteltu yrityssuhdevastaavan Facebook-päivitys alkuvuoden osalta jäi välistä. IE
kirjoittaa piakkoin oman tilapäivityksensä.
13. Phuksiasiat
1. Phuksisektorin kuulumiset
Varaslähtökirjeet on lähetetty ja ekat ilmoittautumiset ovat tulleet! Tämän hetkisen tilanteen
mukaan syksyllä aloittaa 45 phuksia ja viisi phuksia eivät ole toistaiseksi ilmoittaneet
läsnäolostaan. Maisteriphukseja tulee kolme. Uusien phuksien joukossa on paljon linjanvaihtajia
- seitsemän. Haalaritilaus edistyy. Jännitetään saadaanko phuksikasseja varten
yhteistyöyritysten mainostuotteita ajoissa.
Teekkarielämää-luennolle lippua kantamaan ja airueeseen ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi Ilona,
Katri ja Miska.
2. Phuksiorientaatio
3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
14. Ulkosuhteet
1. Vuosijuhlaedustukset
Stimulaation ja Lämmönsiirron kutsut ovat saapuneet. Ilona ja Markus edustavat kiltaa
Stimulaatiossa. VTMK:lla on kasa Infoähkyssä, Neuvostolla [EAY:iden puheenjohtat] AK:n
vuosijuhlilla.
2. Tapahtuma Man@gerin kanssa
Yhteistapahtuman ajankohdan sopimisen suhteen on ollut vaikeuksia, jonka vuoksi sitä on
siirretty moneen otteeseen. Lisäksi tapahtuman yrityskuvioita pitää sumplia.
3. Merikortteli Case Night
4. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat,
BMI-vastaavat)
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
SCI-kroketti peruuntui vähäisen osallistujamäärän takia. SCI:n yhteistapahtumien eteen pitää
aktivoida yhteistyötä sekä kiltojen, että henkilökunnan osalta. Suvi on lomaillut.
15. KV-asiat
1. KV-sektorin kuulumiset
Vaihto-opiskelijoille lähtee vielä tällä viikolla viesti varaslähdöstä sen jälkeen, kun aktiviteetit ja
6/8

Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 22/2018
Aika: 22.08.2018, 17:15
Paikka: Tietotekniikan talo, A106

aikataulut on lyöty lukkoon.
2. KV-orientaatio
3. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
16. Muu toiminta
1. Sakkojen päivitys
Kokouksesta myöhästymisestä Joelille tulee sakkoa 1 skumppa ja 1 mieto juoma. Markukselle,
Katrille ja Suville määrättiin performanssisakot Doodle-aikataulusta myöhästymisestä.
2. Hallitushärpäke
Katri vie hallituskattilat huomenna tai ylihuomenna kaiverrettaviksi. Kattiloiden
kokonaiskustannuksiksi Katri arvioi 40 euroa kappaleelta. Vyölaukkujen alustava
kustannusarvio on 23€ laukulta.
3. Hallitushengailu
4. Hallituksen esittelyvideo
Joel selvittää asiaa pian.
5. Alkusyksyn workshopit
Workshoppien aikataulu katsotaan ensi kokouksessa, kun paikalla on enemmän osallistujia ja
enemmän aikaa käytettävissä.
6. Hallituksen virkistäytyminen – 1.9.
Kämppäkierroksella virkistäydytään Full HD -tasolle.
7. Stadionin penkki
Vepsäläinen ei ota stadionin penkkiä vastaan. Katrin isä ottaa penkin vastaan ja kilta saa
vastineeksi yhden tuolin.
8. Seuraavan kokouksen pullavuoro
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Venlalla.
9. Pöytäkirjojen tarkistukset
Kevään pöytäkirjat ovat kaikki nettisivuilla. Allekirjoitetaan pöytäkirjat ensi kokouksen
yhteydessä.
17. Muut esille tulevat asiat
Hallituksen kesäpäivät olivat kivat. Killan kesäpäivät olisi hyvä pitää jatkossa kesäkuussa.
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous on maanantaina 27.8. klo 18:15.
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19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous kello 19:16.

Pöytäkirjantarkastajat:

──────────────────

──────────────────

Ilona Rahnasto

Miska Kulmala

Puheenjohtaja ja sihteeri:

──────────────────
Joel Lappalainen

──────────────────
Alan Pirdil
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