Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 25/2018
Aika: 13.09.2018, 10:15
Paikka: Maarintie 8, A2103

Paikalla:
Joel Lappalainen (puheenjohtaja)
Alan Pirdil (sihteeri)
Katri Niemi
Ilona Rahnasto
Suvi Hämäläinen (poistui kohdassa 11.7, palasi kohdassa 12.3, poistui kohdassa 15.5)
Pinja Hokkanen
Markus Taskinen
An Cong (poistui kohdassa 8.2)
Janne Holopainen (poistui kohdassa 8.2)
Jessica Mason (saapui kohdassa 2)
Ville Vuorenmaa (saapui kohdassa 2)
Miska Kulmala (saapui kohdassa 2)
Marianna Malkamäki (saapui kohdassa 2)
Venla Väärälä (saapui kohdassa 8.4)
Vili Kurppa (saapui kohdassa 11.1)
Atte Makkonen (saapui kohdassa 14.1)

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.
Jessica, Ville ja Miska saapuivat kello 10:16.
Marianna saapui saapui kello 10:17.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Markus Taskinen ja Pinja Hokkanen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Poistettiin kohta 11.4. Phuksikassit
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
Ilona ilmoitti kokouseväiksi mandariineja ja mehua. Postissa on tullut Synapsi, kutsu AYY:n
yhdistyskoulutukseen sekä AYY:n vuosi 2017 -lehtinen.
6. Mitä kuuluu? -kierros
Joel: Paljon hommia, mutta tekemiselle on löytynyt hyvä fiilis. Pitkän tauon jälkeen olisi hyvä päästä
takaisin kiipeilemään.
Markus: Hyvin menee. Huominen [phuksisitsit] jännittää, mutta odotan innolla. Pitäisi saada oma
koulunkäynti käyntiin.
Ville: Hyvää kuuluu, mutta on hämmentynyt. Aamulla hajosi lamppu, joka ei mene enää paikalleen. Illalla
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exculle!
Janne: Toivoo olevansa yksi uusi jäsen. Tänään on paras päivä. Opiskelee TiK-maisterissa, mutta haluaa
minglaa sosiaalisempien kaverien kanssa.
Miska: Ihan hyvää. Kurkku on kipeä, mutta yolo. Huomenna sitsit - jännittää.
An: Opiskellut vuoden koneella toimien KIKin teollisuussihteerinä ja vuosijuhlavastaavana sekä
liikuntatuutorina. Aloitti nyt opiskelut infolla. Hyvää kuuluu.
Pinja: Hyvää. Edelleen on paljon hommia. 3 viikkoinen duuniprojekti lähtee käyntiin. Huomenna firman
kustantamana Lontooseen. Löysi mahtavan salijäsentarjouksen, joten on nyt esportin jäsen.
Jessica: Soitti eilen pitkän puhelun Kanadaan ja jutteli isoisän ja isän kanssa. Oppi, että sateevarjon
pitäminen salamoidessa ei ole kuolettavaa.
Marianna: Ääni on lähtenyt. Muuten kuuluu hyvää. Ohjelmointi 1 vähä huolettaa. Lähtee innolla
huomisiin sitseihin.
Ilona: Hyvää kuuluu. Tajusin pinnallisuuteni sillä on innoissaan huomisesta kampaajasta.
Suvi: Hyvää kuuluu. Tapaa tänään kolmea eri Otaniemen ulkopuolista kaveria, joista kaikki tapaamiset
ovat erikseen.
Katri: Menossa tänään prodekon sieniretkelle. Pelottaa, että joku tunnistaa enemmän sieniä.
Alan: Paremminkin voisi kuulua. Perjantaina on tulossa Norm Macdonaldin uusi show, joten voi kohta
varastaa ja kertoa uusia vitsejä.

7. Hyväksyttävät laskut
Laskut:
Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Picaset Oy

Phuksipistekorttien painatus

109,11€

HD Group Oy

Haalarit 82kpl

5461,20€ Hyväksyttiin

Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Katri Niemi

Puolet hallituskattiloiden
kaivertamisesta

110,00€

Hyväksyttiin

Katri Niemi

Syksyn vuosijuhlalahjat

123,72€

Hyväksyttiin

Antti Tolppanen

Olkkarin kahvia, maitoa ja muuta
syötävää ja juotavaa

229,83€

Hyväksyttiin

Miska Kulmala

Varaslähdön 31.8.2018 tarjoilut

229,54€

Hyväksyttiin

Miska Kulmala

KV-piknikin 31.8.2018 tarjoiluja

39,77€

Hyväksyttiin

Alan Pirdil

Hallituksen kesäpäivien tarjoiluja

82,18€

Hyväksyttiin

Alan Pirdil

Olkkarille purkkaa ja
putkenavausainetta

17,62€

Hyväksyttiin

Alan Pirdil

Kandivalmistujaiskahvipullat 31.8.

38,79€

Hyväksyttiin
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Alan Pirdil

Konsolipelejä olkkarille

17,95€

Hyväksyttiin

8. Talous- ja hallintoasiat
1. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin 17 uutta varsinaista jäsentä:
Janne Holopainen, Adriaan Knapen, Ann Sjökvist, Antonio Antonino, Krisnaldi Pramudita,
Federico Macchi, Natasha Eibich, Zoltan Tudlik, Naima Volz, Xinyan Luo, Lijuan Ye, Ling Sun,
Daniel Eke, Safranek Vojta, Timon Schneider, An Cong ja Thor Galle.
2. Slackin käyttö
Hallituksen Slack-kanava on nyt luotu. Jatkokehityksen kannalta Flowdock olisi toimivampi varsinkin eri toimijoille laajentamisen näkökulmasta. Slackin ilmaisversion viestirajoitus ei riitä
killan tarpeisiin. Joel selitti Flowdockin/Slackin hyödyt Telegramiin nähden.
An ja Janne poistuivat 10:35.
3.

PTK-arwoisat, Teekkari HC -arvonimi ja Teekkarilakin käyttöoikeus – 21.10.
Joel selitti näiden huomionosoitusten myöntämisperusteet.

4. Jäsenrekisterilomake ja sähköpostilistoille liittyminen
Automatisoidaan prosessia G-suiteen luotavalla lomakkeella, josta saadaan tiedot ylös
kätevämmin kuin sähköpostista kopioituna. Sähköpostilistoille voisi tulevaisuudessa liittyä itse
ja valita haluamansa viestityskielen.
Venla saapui 10:40.
5. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä,
Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)
Vuosijuhlatirehtöörien kanssa on käyty läpi kutsuvieraiden lista - maksimoidaan vuosijuhlille
kiltalaisten paikat.
Olkkarilla on nyt historiikkiboksi, jonne voi jättää tavaroita ja dokumentteja historioitavaksi.
Historiikkitoimikunta on sopinut keskenään vakiokokousajan, ja on suorittanut alustavaa
roolienjakoa. Historiikkitoimikunta menee ensi viikolla museoon/arkistolle mikäli Tiinalle sopii,
ja alkaa keräämään historiikin sisältöä. Kiltalaisille luodaan yhteiskäyttöinen Drive-kansio,
jonne niin aktiivit kuin alumnitkin voivat jättää muistoja vuosien varrelta historioitavaksi. Noora
pudottautui pois historiikkitoimikunnasta syksyn kiireiden takia. Mari lähtee keväällä vaihtoon,
eikä siis voi jatkaa pestiä ensi vuoden puolella. Toistaiseksi näyttää siltä, että vaaleissa tarvitaan
yksi tai kaksi uutta historiikkitoimikuntalaista.
Kulttuurineuvokset tapaavat pian ja sopivat syksyn aikataulut.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
9. Phuksiasiat
1. Phuksisektorin kuulumiset
Phuksisitsit pitävät phuksisektorin kiireisenä. Phukseja ollut aika paljon kipeänä viime viikon
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jäljiltä. Ensimmäinen kapteenin megamaili on lähetetty.
2. Phuksiorientaatio
3. Haalarit
Haalarien lasku tuli. Haalarit tulevat maksamaan phukseille 30€. Tarkistetaan jatkoa varten
indeksikorotuksen tarpeellisuus.
4. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)
ISOvastaava liittynee loppupuolella kokoukseen. Herculeksen ja Xenan kanssa on juteltu
teekkarisarjoihin osallistumisesta. Syksylle on luvassa lajikokeilua ja olympialaiset.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
10. Ulkosuhteet
1. Vuosijuhlaedustukset
NuDen vuosijuhlat osuvat Marathonin päälle.
2. Tapahtuma Man@gerin kanssa
Managerilaiset ovat innoissaan tulossa Otaniemeen.
3. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat,
BMI-vastaavat)
PizzaOravien ensimmäinen Pizzaa ja Pähkinää -tapahtuman päivämäärä tulee todennäköisesti
vaihtumaan.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
SCI yhteistyöjuttelut ovat ensi viikolla - tarkoituksen on järjestää SCI:n rahoilla SCI:läisille
yhdessä jotain.
11. Yrityssuhteet
1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat
Qvik laittoi myöhään pyyntöä päästä haalareiden sponsoreiksi ja saatiin toimittajan kanssa
sovittua lisäys onnistumaan kiireistä huolimatta. Päivitetään verkkosivuilla olevat logot.
aTalentin kanssa on juteltu Career nightista, phuksiexcusta, vuosijuhlasponsoroinnista sekä
joulukuun CV-klinikasta.
Vili saapui 10:57.
Accenturen sopimus tuli takaisin.
2. Excursiot
Capgemini ehdotti boulderointi-excua lajikokeilun ohelle. Kerätään vertailukohtia Prodekon
lajikokeiluexcuista ja selvitetään heidän kokemuksiaan niistä, sillä heillä on ollut näitä
aikaisemminkin.
3. Muut yritystapahtumat
OP:ta ei ole saatu kiinni ekan kontaktin jälkeen [yritysiltaa varten]. Keskusteltiin yritysillan
4/9

Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 25/2018
Aika: 13.09.2018, 10:15
Paikka: Maarintie 8, A2103

yritysten määrästä.
4. CRM:n käyttöönotto
Etenee.
5. Rekrylistauudistus
Joel, Ville ja Pinja keskustelevat kokouksen jälkeen rekrylistauudistuksen toteutuksesta.
6. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta,
TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)
Havaittiin, että aTalentin rekryviesteistä ei saada seurantatuloksia, koska rekryviesteistä
puuttuivat seurantaa mahdollistavat linkit. Excumestari on kiireinen partiotapahtumien saralla.
Marathon-toimikunta on itsenäinen ja kyselee sponsoriyhteyksistä. 20v-tmk on tavannut
viimeksi kaksi viikkoa sitten.
7. Mitä muuta tuli tehtyä?
Pekka herätti keskustelua Telegram-kanava #purkusession käyttämisestä formaaliin
viestintään ja toivoi sen olevan helpommin lähestyttävä kanava. Keskusteltiin aiheesta.
Suvi poistui 11:12.
12. KV-asiat
1. KV-sektorin kuulumiset
Lukukausi on lähtenyt hyvin käyntiin. International-sitsien lipunmyynti alkaa tänään.
2. KV-orientaatio
Orientaatioviikolta on tullut paljon hyvää palautetta. KV-opiskelijat ovat aktiivisia, ja ovat
järjestäneet keskenään aktiviteetteja.
3. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)
WappuGwappuGwappuG:lle kuuluu hyvää lennellessä. ESTIEM-kickoff on tänään tilaisuudessa panostetaan phukseihin ja heidän sitouttamiseen
Suvi palasi 11:15.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Siirryttiin kokoustauolle 11:16.
Palattiin kokoustauolta 11:18.
13. Opintoasiat
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
Uudet opinto-oppaat ovat Aallon Innossa. Lisätään seuraavaan viikkotiedotteeseen
Athene-kohtaan opintovastaavan osio, jossa päivitettäisiin alkuvuodelle tarvittavia tietoja
kiltalaisten tietoon.
2. Informaatioverkostojen strategia-aamupäivä
Strategia-aamupäivää [päivämäärä: 2.10.] valmistellaan ensiviikolla.
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3. Syksyn proffakahvit
Perinteisesti proffakahveja on ollut kaksi per lukukausi, mutta päätettiin killan kalenterin
aikataulujen takia pitää syksyllä vain yksi proffakahvi-tilaisuus.
4. Vaihtoinfo
Vaihtoinfon kustannukset ovat menneet viime vuosina KV-rahoista ja tapahtuma on täten ollut
KV-kapteenin organisoima. Päätettin siirtää vaihtoinfon vastuu opintovastaavalle.
Viimevuosina [muun muassa viime vuoden vaihtosaunassa] paikalla on o
 llut erittäin vähän
infolaisia. Nähtiin vaihtoinfo myös hyvänä tilaisuutena mainostaa ESTIEMiä.
5. Hyvinvointi
Järjestetään lokakuun alkupuolella AllWell-info, johon kutsutaan AllWell-psykologi kertomaan
infolaisten voinnista. Syksyllä järjestetään kaksi perioidin purku -tilaisuutta kiltalaisille.
Korostetaan phuksien hyvinvointi-keskustelua phabuiso-iltamissa. Keväällä järjestetään
phukseille hyvinvointivalmennus-tilaisuus Prodekolta benchmarkattuna.
Ilona ja Markus on keskustellut Stinan kanssa johdatus opiskeluun -kurssin sisällöstä, ja siitä
miten sinne voisi saada jotain mikä auttaisi phukseja sitoutumaan infon opiskeluihin. Alustavina
ajatuksina on herännyt esimerkiksi luento vierailevien alumnien avustamana siitä miten
info-opinnot ovat auttaneet työelämässä ja miten kaikki infolla opiskeltava sisältö nivoutuu
keskenään.
6. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)
Abinaattori-Hanna on kiireinen. Phuksien abi-infokoulutus on ensi viikolla. Lukioiden opoille
pidettävä tapahtuma sovittiin ensi tenttiviikolle. Abimarkkinointivideo etenee
editointivaiheessa.
7. Mitä muuta tuli tehtyä?
14. Tiedotusasiat
1. Ilmomasiina
Atte saapui 11:32.
Juuso on kiireinen - muutoin uusi ilmomasiina on hyvällä mallilla.
2. Viikkotiedote ja sähköpostilistat (GDPR)
Uudistettu viikkotiedote on lähetetty ensimmäistä kertaa, ja se keräsi positiivista palautetta.
Sähköpostilistat ovat siirtymässä MailChimppiin. Mahdollistetaan kaikille toimijoille
MailChimpin käyttö, jotta he voivat hyödyntää visuaalisempia sähköposteja.
3. Hallituksen sähköpostit kiltalaisille
Ajoitetaan hallituslaisten sähköpostit työpäivien aikataulujen mukaiseksi, jotta emme omalla
esimerkillämme kannusta iltamyöhään työskentelyyn, ja jotta viestit tavoittaisivat kiltalaiset
parempina ajankohtina"
4. Video yhteistyössä Aallon markkinoinnin kanssa
Katri tapaa ABInaattori Hannan ja Aallon markkinoinnin Saaran kanssa videon tiimoilta.
5. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset
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Kukkaviikonloppu on siirretty marraskuun ensimmäiselle viikonlopulle 2.-4.11. Ennen
kukkaviikonloppu-Kukkaa ilmestyy yksi tavallinen numero. Vili varaa lokaatioksi TF:n
Sportstuganin.
Vili ehdotti, että päätoimittaja siirtyisi takaisin hallitukseen. Pelkkä päätoimittaja ilman
hallitusvirkaa tai apukättä ei ole toiminut. Keskusteltiin päätoimittajan roolista ja viime vuonna
tehdysta muutoksesta siirtää päätoimittaja pois hallituksesta. Siirrettiin lopullinen päätös ensi
kokoukseen.
6. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)
Katri tapaa valokuvaajien kanssa, kun aikataulut vakiintuvat.
7. Mitä muuta tuli tehtyä?
Aktivoidaan sosiaalisen median kanavia kesän jälkeen. Phuksit ovat innokkaina
#athenehommissa. Atte on ehdottanut Snapchat-aktivoimista. Päätettiin siirtää
Snapchat-aktiivisuus IG-storyyn.
15. Tapahtumat
1. Phuksisitsit 14.9.
Hallitus on töissä phuksisitseillä. Markus esittelee sponsori Accenturen sitseillä.
2. Haalarisitsit 27.9.
Sitsien mainostus lähtee käyntiin phuksisitsien jälkeen. Jos haalarit eivät ehdi sitseille, pidetään
pidetään haalarisitsien tilalla kilta-alumnisitsit tai jätetään sitsit myöhemmälle päivämäärälle.

3. Hallitussitsit 27.10.
Kaikkien aikojen hallitussitsit ovat tulossa ja ilmoittautuminen on auki.
4. Killan pelisäännöt
Atte kuuli maanantaina asiasta. Viime vuonna seksuaalista häirintää on koettu myös Athenen
tapahtumissa. #NotCool ei oo näkynyt. Viesti kiltalaisille olisi hyvä ja pitäisi ottaa kantaa kiltana
sekä parantaa sitsien ja muiden tapahtumien tilannetta esimerkiksi häirintäyhdyshenkilön
osalta.
Atte kertoi toisen kiltalaisen häirintäkokemuksesti, esitti huolensa siitä, ettei killan toiminnassa
ole näkynyt reagointia Aallon #NotCool-kampanjaan sekä avasi keskustelun killan
häirintäyhdyshenkilön tarpeellisuudesta.
Nähtiin, että kiltalaisille olisi hyvä viestiä killan pelisääntöjen luomistilanteesta, AYY:n
kampanjasta sekä yleisesti siitä, että killalla on tiukka nollatoleranssi kaikkeen häirintään ja
kiusaamiseen. Nähtiin myös, että olisi hyvä selvittää tilanne siitä kuinka moni kokee häirintää
killan tapahtumissa. Keskustelussa Ilona muistutti naisten asemasta näennäisesti tasapuolisessa
infossa, teekkariyhteisössä ja SCI:llä.
Palautteen perusteella hallitus tai hallituslaiset eivät välttämättä ole aina helposti lähestyttävin
kontakti häirintätilanteiden osalta. Päätettiin, että rekrytään syksylle yksi tai useampi
häirintäyhdyshenkilö toimimaan helposti lähestyttävämpänä kontaktina. Tavoitteena on luoda
kiltalaisille turvallisempi ympäristö kaikissa killan tapahtumissa, sekä luoda ilmapiiri, jossa
mahdolliset häirintätilanteet uskalletaan kertoa eteenpäin. Lisäksi nähtiin, että jokaisessa
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tapahtumassa tulisi olla yksi tai useampi häirintäyhdyshenkilö - mieluiten joku tapahtuman
järjestäjistä.
5. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)
Laulusauna meni hyvin. PikkuIEt ovat olleet avuliaita.
Suvi poistui 12:25.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?

16. Muu toiminta
1. Sakkojen päivitys
Jessicalle, Villelle ja Miskalle tulee yksi mieto sakko myöhästymisestä. Doodlaamattomuudesta
määrättiin Miskalle yksi ja Venlalle kaksi [kaksi erillistä doodlea] performanssisakkoa
2. Hallitushärpäke
3. Hallitushengailu
Siirretään lokakuulle.
4. Athene & Prodeko -hallitushaaste – 22.10.
5. Brändi-workshop
Sovitaan brändi-workshop.
6. Seuraavan kokouksen pullavuoro
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Joelilla.
7. Pöytäkirjojen tarkistukset
Rullaa ajallaan.
17. Muut esille tulevat asiat
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous on torstaina 20.9. kello 12:15.
19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous kello 12:30

Pöytäkirjantarkastajat:

──────────────────

──────────────────
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Markus Taskinen

Pinja Hokkanen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

──────────────────
Joel Lappalainen

──────────────────
Alan Pirdil
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