
 
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 

Hallituksen kokous 24/2018 

Aika: 5.09.2018, 10:15 

Paikka: TUAS-TALO, A2104 

 

Paikalla: 

Joel Lappalainen (puheenjohtaja) 

Alan Pirdil (sihteeri) 

Suvi Hämäläinen 

Ville Vuorenmaa 

Jessica Mason 

Miska Kulmala 

Ilona Rahnasto (poistui ja palasi kohdassa 15) 

Antti Tolppanen (saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 8.1 ) 

Markus Taskinen (saapui kohdassa 7, poistui ja palasi kohdassa 15.2.) 

Pinja Hokkanen (saapui kohdassa 8.1, poistui kohdassa 9.8) 

Susanna Tamminen (saapui kohdassa 9.2, poistui kohdassa 9.8) 

Katri Niemi (saapui kohdassa 9.8) 

Venla Väärälä (saapui kohdassa 12.3, poistui kohdassa 13.2) 

 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous kello 10:15. 
 
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 Ville Vuorenmaa ja Suvi Hämäläinen. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Lisättiin kohta 15.2 Tapahtuma Managerin kanssa.  
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Ilmoitusasiat 
Suvi ilmoitti kokouseväiksi tomaattia ja keksejä, ja Alan iranilaisia herkkuja. Postissa on tullut Kolehti ja 
kutsu Prodekon vuosijuhlille. 
 
6. Mitä kuuluu? -kierros 
Alan: Ääniä. 
Suvi: Ihan hyvää. Ei saanut nukuttua tarpeeksi. 
VIlle: Heräsi neljältä aamusta eikä saanut enää unta. 
Miska: Unen saanti on vähäistä. Oli kiva aamulla törmätä Jessicaan, joka sattumalta oli samassa asussa. 
On krapula. 
Jessica: Hyvää! Viikko ollut superhauska vaikkakin rankka. 
Ilona: Hyvää. Ei kauheesti saanut unta ja nappasi ‘siip huupit’ aikaisin. 
Joel: Latasi jonkin uni-appin, jonka käytön jälkeen ei ole yhtään virkeämpi olo vaikka on 8h unta alla. 
 
Palattiin kohdasta 7. 
Antti: Tuli kokoukseen hakemaan autonavaimet Pinjalta. Dippa valmistuu joskus. 
Make: Ei hirveesti tullut nukuttua, mutta ei se mitään. Eilen siivosi otasuunnistuksen jatkoja. Tänään ei 
ole niin kiireinen päivä. 
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Palattiin kohtaan 7. 
 
7. Hyväksyttävät laskut 
 
Antti Tolppanen ja Markus Taskinen saapuivat kello 10.21. 
 

Laskut: 
 

Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

IGO promo / Plato 
Group ApS Athene-kassit 329,90€ Hyväksyttiin 

 

Kululaskut: 

 

Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

Katri Niemi Puolet Athenen hallituskattiloiden 
(hallitushärpäke) kuluista. 142,23€ Hyväksyttiin 

Johanna Rantanen 
4 pulloa skumppaa, 2 munavoipakettia 
ja juomavettä vaihtarien 
varaslähtöpiknikille 

45,86€ Hyväksyttiin 

 
Palattiin kohtaan 6. 
Palattiin kohdasta 6. 
 
8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Uusien jäsenten hyväksyminen 
Hyväksyttiin Susanna Maria Tamminen ja Rita Sofia Myllymäki killan virallisiksi jäseniksi. 
Hyväksyttiin Aleksi Mikael Talsi ja Georg Ostrovski killan ulkojäseniksi. 
 
Pinja saapui 10:24. 
Antti poistui 10:25. 
 
  

2. GDPR-soveltuvuus 
Päätettiin, että kesken vuotta G-suiten käyttöönottaminen ei ole tehokasta tai järkevää. Sen 
sijaan tehdään ehdotus miten ensi hallitus toteuttaa G-suiten kansiorakenteen ja sen prosessit. 
Siirretään miettiminen loppusyksylle. Laitetaan phuksien kuvat nettiin.  
 

3. Athenen uusi Slack-tili 
Kilta ei saanut Slackin ilmaista non-profit standard-versiota. Luodaan Slackiin kanavat 
hallitukselle, vaaleille ja Athene20v:lle. Nykyiset hallituksen Facebook-ryhmässä olevat 
keskustelut ja äänestykset [muun muassa tapahtumien päivämääristä ja workshoppien 
sisällöistä] siirretään jatkossa Slackiin. 
 

4. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä, 

2 / 7 



 
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 

Hallituksen kokous 24/2018 

Aika: 5.09.2018, 10:15 

Paikka: TUAS-TALO, A2104 

 

Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset) 
OTMK piti eilen olkkarilla phukseille olkkariesittelyn. Vuosijuhlien yrityskuviot ja visuaaliset 
asiat ovat  kunnossa. Historiikkitoimikunta tapaa ensi viikolla. Kulttuurineuvos Mari on ollut 
ahkerasti maisteri-ISOilemassa ja on vielä työn touhussa. 
 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Ville ja Alan keskustelivat jäsenmaksuista ja esittävät jäsenmaksusääntöihin uuden 
muutosehdotuksen ensi kokouksessa.  
 

9. Yrityssuhteet 
1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat 

HiQ sponsoroi haalareita ja vuosijuhlia - sopimus on vielä saamatta takaisin. Pinja tapaa 
huomenna Smartly.io:n kanssa ja aTalentin kanssa sen jälkeen. 
 

2. Excursiot 
Pinja hoitaa konsulttieventtien mainostuksen. 
 
Susanna saapui 10:33. 
 
Samuel oli kehunut viime vuoden phuksiexcua [aTalentilla]. Pyritään toistamaan kokemus tämän 
vuoden phukseille. 
 
Katri saapui 10:33. 
 

3. Muut yritystapahtumat 
Merikortteli Case Nightin yritykset on saatu sovittua. Yritysiltaan mahtuu vielä yksi yritys. 
 

4. Phuksikassit 
Phuksikassit on annettu phukseille. Phuksit olivat tyytyväisiä ja tykkäsivät eritoten Reaktorin 
muistivihoista. 
 

5. CRM:n käyttöönotto 
Käyttöönotto etenee pikkuhiljaa. Tämän vuoden kaikki diilit, mukaan lukien keskeneräiset 
sopimukset, ovat siirtymässä sinne. Pinja lähettää Katrille ja Joelille lähetetty kutsun palvelun 
käyttöön.  
 

6. Rekrylistauudistus 
Ville on jutellut Pekan ja Jessen kanssa toteutuksesta.  Sovittiin, että pyritään saamaan 
pikaisesti toimiva rekrylistausjärjestelmä killan nettisivuille ja vasta sen jälkeen kehittämään 
rekrylistauksille täysin itse tehty versio – mikäli sellainen nähdään vielä tarpeelliseksi. 
 

7. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta, 
TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta) 
Maratoonari-Antilta välitti Marathon-terveiset, jonka parissa on ollut kivaa. Antti kannusti 
myös hakemaan Augustille. TEK-kiltayhdyshenkilö-Katrilla on hieno GDPR-soveltuva 
postilaatikkoreppu. 
 
 

8. Mitä muuta tuli tehtyä? 
McKinsey lähetti meille skumppaa ja julisteita. 
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Pinja poistui 10:38. 
 
Aikaisemmin kokouksessa jäseneksi hyväksytty Susanna esittäytyi.  
Susanna on alunperin Prodekolta, ja tehnyt esimerkiksi vuosijuhlakutsun, jonka saimme tänään. 
Hakee Athenelle, koska opinnot ovat suuntautumassa enemmän informaatioverkostojen 
suuntaan. Dippa ja valmistuminen lähestyvät. Muutenkin meno on huikea. 
 
Susanna poistui 10:39. 
Siirryttiin kohtaan 11. 

 
10. KV-asiat 

1. KV-sektorin kuulumiset 
KV-sektorilla menee hyvin. Kv-opiskelijat vaikuttavat ryhmäytyneen hyvin ja ovat aktiivisia. 
Tänään KVTMK järjestää kv-opiskelijoille Aalto Afterpartyn pre-partyn. 
 

2. KV-orientaatio 
- 

3. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible) 
- 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 
 
Siirryttiin kohtaan 13. Tiedotusasiat 
 

11. Opintoasiat 
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat 

Joel, Katri ja Ilona tapaavat Riston kanssa 12.9. ytimekkäästi “first things first”-idealla. 
Agendana on esimerkiksi Athene-yhteisö kokonaisuudessaan, abimarkkinointi ja infon 
strategia. Riston ja hallituksen jäsenten tapaamisen jälkeen sovitaan myöhemmäksi 
ajankohdaksi tapaaminen Athene Angelsien kanssa, jolloin jutellaan muun muassa Athene 
Angels -yhteisöstä. Keskustellaan Athene-yhteisön tulevaisuudesta. Opintosektorin ensi viikko 
on tapaamisten täyttämä. 
 

2. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat,  Hyvinvointigurut) 
Abinaattori-Tuuli on muuttanut Huittisiin lentopalloilun johdattamana, eikä täten pysty 
osallistumaan abisektorin asioihin samalla tavalla kuin keväällä. Ilona on luvannut auttaa 
abinaattori-Hannaa parhaansa mukaan. 
SCI:lle ei ole näillä näkymin tulossa omaa esittelypistettä Studia-messuille. Selvitetään 
voidaanko saada messuille enemmän esittelijöitä, jotta abit saavat alakohtaisesti spesifiä infoa, 
eikä pelkästään yleistä informaatiota teknillisten alojen opiskelusta. 
 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 

 
12. Tapahtumat 

1. Orientaatioviikko 
Orientaatioviikon killan viimeinen tapahtuma on perjantain phuksit vastaan phabut 
-jalkapallo-ottelu, jonka jatkot ovat kattosaunalla. 
ISOt järjestivät huikean ISOjen järkkäämää kivaa -tapahtuman. Budjetti ylittyi paljon.  
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Killalla on Aalto Partyssa rasti, joka on pystyssä alkaen kello 16:00. 
 

2. Phuksisitsit 
Phuksisitsien ilmoittautuminen aukeaa tänään. Catering-yritys ja ruoat on päätetty - 
ruokamäärät vahvistuvat viikon sisään. Aulapalvelut tulevat koulun puolelta. Sodexo ei ole vielä 
vastannut linjastojen purkamisesta.  
 

3. Hallitussitsit 
Kaikkien aikojen hallitussitsien ilmoittautuminen alkaa kun uusi ilmomasiina on käytössä. Jos 
sen valmistuminen kestää kauan, käytetään vanhaa ilmomasiinaa. 
 
Venla saapui 10:55. 
 

4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 
Lukkarimestari-Antti on muuttanut Helsinkiin. Lukkarit tapaavat huomenna ja syksyn 
lukkarointivuorot on sovittu. PikkuIE on tehnyt hyvin hommia. 
 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 

 
Siirryttiin kohtaan 10. KV-asiat 

 
13. Tiedotusasiat 

1. Ilmomasiina 
Etenee vauhdilla. 
 

2. Viikkotiedote ja sähköpostilistat 
Viikkotiedotteessa siirrytään tulevaisuudessa käyttämään mahdollisesti killan G-suiten Google 
Groups -listoja. Katri ja Joel tapaavat lauantaina sen merkeissä. 
 
Venla poistui kello 11:01. 
 
 

3. Video yhteistyössä Aallon markkinoinnin kanssa 
Katrin viesteihin ei olla vastattu. 
 

4. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset 
Kukkaviikonlopulle ei ole vieläkään sijaintia. 
 

5. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat) 
Katri tapaa valokuvaajien kanssa orientaatioviikon jälkeen ja sopii syksyn kuvausvuorot. 
 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Tänään lisätään varaslähtökuvat sosiaaliseen mediaan. 

 
14. Phuksiasiat 

1. Phuksisektorin kuulumiset 
Phuksisektoria työllistää orientaatioviikko. Haalaritilaus näyttää hyvältä. Haalareiden tilaus 
lähtee tänään - toivottavasti kerkeävät haalarisitseille. 
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2. Phuksiorientaatio 
Phuksit ovat ihania. Heidän seurassaan on ollut hauskaa, toki rankimmat orientaatioviikon 
päivät ovat vasta edessä. 
 

3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena) 
Atte järjestää ISOsitsejä. Hercules-Markus ja Xena- Elena ovat  ISOhommissa. 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
 
15. Ulkosuhteet 

1. Vuosijuhlaedustukset 
Nähtiin, että ei ole tarpeen tehdä muutoksia edustuskorvausten määriin syksyä varten. 
 

2. Tapahtuma managerin kanssa 
Järjestetään Managerille 7.11. etkot Polin approon. 
 
Ilona ja Markus poistuivat 11:14. 
 
Ehdotetaan Managerilaisille majoitukseksi AYY:n vierasmajaa. Hätätilanteessa etsimme 
majoitukset muualta. 
 
Ilona ja Markus palasivat kello 11:16. 
 

3. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat, 
BMI-vastaavat) 
- 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
 
16. Muu toiminta 

1. Sakkojen päivitys 
Alanille ja Venlalle määrättiin performanssisakot doodlaamattomuudesta. Alanille määrättiin 
yksi skumppasakko pöytäkirjan puhtaaksi kirjoituksen viivästymisestä. 
 

2. Hallitushärpäke 
Katri esitteli ja jakoi hallituskattilat. Kaiverrukset maksoivat 20€ per kattila. 
 

3. Hallitushengailu 
Päätettiin lykätä syksyn ensimmäistä hallitushengailua. 
 

4. Athene & Prodeko -hallitushaaste – 22.10. 
Päivämääräksi valikoitui 22.10. Tapahtuma aloitetaan alustavasti kello 17:00. 
 

5. Hallituksen esittelyvideo 
Hallituksen esittelyvideo on saanut kehuja. KV-versio valmistuu tänään.  
 

6. Alkusyksyn workshopit 
Päätettiin, että hyvinvointia varten ei pidetä erillistä workshoppia. Pinja ja Joel tapaavat ja 
workshoppailevat juhlavuoden kuvioista. Vuoden painopisteistä brändi on edennyt vähiten. Joel 
tekee hallituksen Slackiin brändiworkshop-aikakyselyn päivälle 19.9. Katri ja Joel alustavat 
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workshopin sisältöä. 
 

7. Hallituksen virkistäytyminen 
Budjettia ei enää ole. Virkistäytymiset omalla rahalla Miskan synttäreille. 
 

8. Seuraavan kokouksen pullavuoro 
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Ilonalla. 
 

9. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Ajan tasalla. 

 
17. Muut esille tulevat asiat 
Joel seuloo parhaan vaalipäivän tenttiviikolta. Mainostetaan palautekanavien. Katri on lisännyt phuksit 
aktiivit-listalle. 
 
18. Seuraava kokous 
Doodlataan syyskuu kerrallaan, ei vakioaikaa. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous kello 11:46. 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
 
 
────────────────── ────────────────── 
 
Ville Vuorenmaa Suvi Hämäläinen 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
 
 
────────────────── ────────────────── 
Joel Lappalainen Alan Pirdil 
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