Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 28/2018
Aika: 4.10.2018, 10:15
Paikka: Tietotekniikan talo, A106

Puheenjohtaja: Joel Lappalainen
Sihteeri: Alan Pirdil
Paikalla:
Joel Lappalainen (puheenjohtaja)
Alan Pirdil (sihteeri)
Katri Niemi
Ville Vuorenmaa
Suvi Hämäläinen
Ilona Rahnasto (poistui ja palasi kohdassa 9.1)
Jessica Mason
Julius Luukkanen (poistui kohdassa 11.3)
Markus Taskinen (saapui kohdassa 6)

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 Katri Niemi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Lisättiin kohta 9.2. SCI-tapahtuma.
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
Alan ilmoitti kokouseväiksi patonkia, levitettä ja suklaakeksejä. Ville toi munkkeja. Postissa on tullut
kutsu Teekkariperinnejuhlaan sekä ProTeesi. Julius ilmoitti olevansa paikalla.
6. Mitä kuuluu? -kierros
Suvi: Viime yönä oli liskoja, koska joi neljä kaljaa maanantaina.
Julius: Mikäs tässä. Oltiin Jopun kanssa eilen oluella ja siitä kuuden tunnin päästä nähtiin uudestaan
olkkarilla.
Alan: P*skaa kuuluu, jonka päälle vielä väsyttää.
Jessica: Väsyttää sairaana. Ei tykkää kokousajasta yhtään.
Ilona: Paljon hommia ja vituttaa, että on kipeänä. Kyllä tää tästä.
Ville: Hyvää kuuluu. Vähän väsyttää, muttei yhtä paljon kuin muita näyttää väsyttävän.
Katri: Huomasin, että paita on väärinpäin, mutta en jaksa tehä sille mitään.
Joel: Hyvää kuuluu. Nukuin 7 tuntia – väsyttää silti.
Markus saapui 10:21.
Markus: Hyvää kuuluu.
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7. Hyväksyttävät laskut
Laskut:
Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Omena Hotellit Oy

Marathonin majoituskuluja

1134,75€ Hyväksyttiin

Helsingin Yliopisto
(Unisport)

Ethanan osallistumismaksu
futsal-sarjaan

145,00€

Hyväksyttiin

S-Business Oy

Kahvia, maitoa ja namubuffaeväitä
Olkkarille

321,40€

Hyväksyttiin

Summa

Päätös

Kululaskut:

Saaja

Perustelu

Jessica Mason

Laulusaunan tarjoilut 12.9.2018

43,92€

Hyväksyttiin

Pinja Hokkanen

Kokouseväät 26.9

3,97€

Hyväksyttiin

Joel Lappalainen

Prodekon vuosijuhlien edustuspaikka 60,00€

Hyväksyttiin

Ella Palo

Isojen jäjestämää kivaa 4.9.2018.
(Budjetti 50€)

60,93€

Hyväksyttiin

Ella Palo

Varaslähdön picnic, ryhmä 3 (budjetti
58,99€
50€)

Hyväksyttiin

Katri Saarinen

Olkkarille uusi mikro, kahvipannu,
pressopannu, adapteri ja dymo +
postitus

244,40€

Hyväksyttiin

Katri Saarinen

Vujutmkn matkakulut Tallinnaan +
takaisin

101,00€

HyväksyttiinKorj

Alan Pirdil

Olkkarille kaiken maailman
härpäkkeitä ja tarvikkeita

32,97€

Hyväksyttiin

Alan Pirdil

Hallituksen kokouksen 28/2018
tarjoilut

4,83€

Hyväksyttiin

8. Talous- ja hallintoasiat
1. Uusien jäsenten hyväksyminen
Alan hakee AYY:ltä uusien jäsenien tiedot kokouksen jälkeen ja päivittää jäsenrekisterin. Sen
jälkeen muistutetaan asianomaisia henkilöitä uusimaan jäsenyytensä.
2. Hallituksen viestintä
3. Korkeakoulusopimuksen uudelleenarviointi
Eilisellä dekaanilounaalla päivitettiin killan kuulumiset. Korkeakoulusopimuksen sisältöön
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tehtiin muokkauksia.
Muutama huomionarvoinen muutos:
- Vaihtoinfon tuki pysyy KV-toiminnan alla.
- Kandipullista siirrettiin rahaa hyvinvointiin.
- Keskustellaan uuden vararehtorin kanssa abisektorin ja korkeakoulun välisen
yhteistyön luomisesta.
- Abimarkkinointiin saatiin enemmän rahaa käyttöön.
Dekaani antoi Joelille muutamia lippuja kirjamessuille - arvotaan ne kiltalaisille halukkaiden
kesken.
4. Vaalit, vaalikahvila ja ponnet
Mari Hirvi sihteeröi vaalikokouksen ja Antti Tolppanen toimii puheenjohtajana. Pidetään hyvää
vaalijännää yllä. Keskusteltiin vaalikahvilassa käytävistä esittelyistä. Alan tuuraa Katria vaalien
viestintähommissa. Jaetaan kokouksen jälkeen vuosikokouksessa läpimenneet ponnet.
5. PTK-arwoisat, Teekkari HC -arvonimi, Teekkarilakin käyttöoikeus ja Athenen kunniamerkit
Ehdotuksia kunniamerkkien saajiksi on tullut paljon. Käydään ne läpi 16.10. ja valitaan silloin
palkittavat.
6. Jäsenrekisterilomake ja sähköpostilistoille liittyminen
Edistäminen edistyy jäsenluettelon noutamisen jälkeen [ks. kohta 8.1].
7. Jäsenmaksun vuosittainen eräpäivä
Eräpäiväksi asetettiin lokakuun ensimmäinen päivä. Varmistetaan jatkuvuuden kannalta
saadaanko joka vuosi AYY:ltä jäsenluettelo samoihin aikoihin.
8. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä,
Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)
Otmk käynyt kaupoilla ja tilannut lehtiä. Testamentoidaan ensi vuodelle, että lehtien
kestotilauksien hinta nousee tarjousvuoden jälkeen.
Historiikkitoimikunta on päässyt benchmarkkaamisesta toimintaan ja heillä on hauskaa, kun
saavat tonkia vanhoista pöykyistä parhaat skuupit. Historioitsija-Antti on saanut exportattua
kaikki killan tapahtumat vuodesta 2003 ja analysoi niitä.
Kulttuurineuvoksilla huomenna syksyn ensimmäinen tapahtuma, jonne on tulossa mukavasti
porukkaa.
9. Mitä muuta tuli tehtyä?
9. Ulkosuhteet
1. Vuosijuhlaedustukset
NuDen vuosijuhlille ei pääse kukaan hallituslaisista (mm. Marathonin takia), joten laitetaan
edustuspaikat eteenpäin kiltalaisille. Keskusteltiin Prodekolle annettavasta vuosijuhlalahjasta.
Ilona poistui 11:00
Ilona palasi 11:02.
Julius ilmoitti, että konkurssihuutokauppa.fi:stä löytää hyvää tavaraa.
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2. SCI-tapahtuma
Koulun henkilökunnalla on vapaapäivä itsenäisyyspäivänä, joten “Itsenäisyyspäivän
vastaanotto” -idea ei toimi. Aikaisemmin pidettyjä pikkujouluja on perusteltu järjestämisen
helppouden kannalta. PhuksiSCIvan järjestäminen ja Inkubion osallisuus (phuksit ELEC, maisteri
SCI:ssä)
3. Tapahtuma Man@gerin kanssa
Fb-tapahtuma on ilmoilla. Yhteistyö on edistymässä.
4. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat,
BMI-vastaavat)
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
10. Yrityssuhteet
1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat
Pinja ei ole välittänyt valitettavasti kuulumisiaan. :(
Vuosijuhla-bussit ovat työn alla, muuten menee hyvin.
2. Tulevat yritystapahtumat
Syksyn excut löytyvät killan kalenterista. Herculeksen ja Xenan lajikokeiluidea on mennyt
eteenpäin. Deloitte tuo killan pikkujouluihin pelkästään lahjat, eikä mainosta rekryjä, koska
avoimia paikkoja ei ole tällä hetkellä.
3. CRM:n käyttöönotto
Etenee.
4. Rekrylistauudistus
Joel ja Ville odottavat Jesseltä ja Pinjalta kommentteja uudistuksesta.
5. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta,
TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)
Excujen viestintäkoordinointi on vielä tekemättä. 20vtmk:n juhlavuosi-maili on lähtenyt
eteenpäin. Mainostetaan juhlavuosi-infotilaisuutta eri viestintäkanavissa.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
11. Opintoasiat
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
Risto kutsui Ilonan viikottaisiin miitteihin, joissa on mukana myös Susanna ja Eila sekä
vaihtuvammin muita osallistujia.
2. Informaatioverkostojen strategia-aamupäivä
Onnistunut setti. Killan toimet: phabuisojen integrointi academic advisingiin ja
hyvinvointikoulutuksen järkkääminen. Tavataan Aallon psykologien ja kouluhenkilökunnan
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kanssa ja mietitään asioita eteenpäin.
3. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)
Hyvinvointigurut selvittävät tupsuilta lomakkeen kautta millaista sisältöä kevään
hyvinvointikoulutuksessa tulisi phuksin kannalta olla. Kevään toinen phabuISOiltama on
mahdollisesti osa hyvinvointikoulutusta. Abi-infot pyörivät ja hakijapalvelut maksavat nykyään
100 euroa abi-infolta.
Julius poistui 11:22.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Ilona on aloittanut listaamaan muutamia vanhoja diplomitöitä killan nettisivuille.
Infon strategiapäivillä koulu oli vahvasti mukana kehittämässä infolaisten hyvinvointi ja infoa
ylipäätään. Ehdotettiin muun muassa sellaista ‘johdatus opiskeluun 2’ -kurssia, jossa ei keskitytä
kirjaston ja oodin käyttämiseen vaan itse opiskeluiden sisältöön. Joel on vakuuttanut Riston
siitä, että vuorovaikutustekniikan studio pitäisi palauttaa. Risto sai vaimoltaan luvan tulla
Unskin pitkälle opintovastaavien rastille.
12. KV-asiat
1. KV-sektorin kuulumiset
Ulkkareille lähti maili Unskin pitkästä.
2. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)
WappuGwappuGwappuG-Georgillea on alkanut koulussa teoriaosuus. Hänen siskonsa on
tuonut hänelle hienot sukat matkalta ja Georg nautti haalarisitsitseistä.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
13. Tiedotusasiat
1. Ilmomasiina
Viikonloppuna on ilmomasiinan final push.
2. Viikkotiedote ja sähköpostilistat
Viikkotiedote on hieno ja sitä kehitetään parhaan mukaan.
3. MailChimpin käyttö sähköpostien lähettämisessä
Toimii ja käyttöä lisätään pikkuhiljaa.
4. Häirintäyhdyshenkilöistä tiedottaminen
Ensi kokouksessa käydään palautelomakkeiden palautteet läpi. Tiedotetaan
häirintäyhdyshenkilöistä kiltalaisille [esitellään valitut henkilöt ja heidän toimikuva].
5. Video yhteistyössä Aallon markkinoinnin kanssa
Keskustellaan videosta ensi viikolla Aallon markkinointivastaava-Saaran kanssa.
6. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset
Kukan ensimmäiset jutut on kirjoitettu ja taittaminen on samalla aloitettu. Katri Niemi hakee
vaaleissa ensi vuoden päätoimittajaksi.
7. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)
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Valokuvaajat tekevät kuvapankkia ja ovat siihen liittyen kyselleet nahkatorstaista.
Sometusmahdollisuudesta on mainostettu kiltalaisille ja Instagram-storyn päivittäjäksi on jo
löytynyt kiinnostusta. Esitellään Instagram-storyssä ennen vaaleja joka hallitusvirka nykyisen
toimijan toimesta.
8. Mitä muuta tuli tehtyä?
14. Tapahtumat
1. Haalarisitsit 27.9.
Menivät hyvin. Sitseillä ei syntynyt suurempia kriisejä.
2. Athene x Prodeko - sitsit 2.11.
Sitsien tiimoilta piti eilen kokoustaa, mutta se jäi. Alustavasti on pohdittu Halloween-teemaa.
3. Kaikkien aikojen hallitussitsit - 27.10.
Lyötiin Ikea-teema lukkoon. Työvuorot pitää sopia, ja Ikeassa pitää käydä ennen sitsejä
benchmarkkaus mielessä.
4. Killan pelisäännöt
Kiltakummi-Hilja ilmoitti, että AYY:n pelisääntöjen valmistuminen voi viivästyä muiden isojen
uudistusten takia (mm. AYY:n yhteisörakenteiden ja nettisivujen uusiminen).
5. Uuden vuoden bileet
Päätettiin järjestää Uudenvuodenbileet. Alustavaksi tapahtumapaikaksi kaavailtiin Startup
Saunaa, jonka saatavuutta Joel lähtee selvittämään. Joel viestii myös bileistä 20v-tmk:lle.
Ehdotettiin save the date -tyyppisen Facebook-tapahtuman luomista, mutta jätettiin se
odottamaan kunnes meillä on tapahtumalle tila.
6. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)
PikkuIE voi eilen aamulla hyvin.
7. Mitä muuta tuli tehtyä?
15. Phuksiasiat
1. Phuksisektorin kuulumiset
Phuksisektorilla on suunniteltu Unskia ISOjen kanssa ja jännitetty. Nelikiltaristeilyyn on tehty
varauksia. Saapuneet haalarit ovat joidenkin phuksien osalta olleet sovituskappaleita
huomattavasti isompia - selvitetään toimittajan kanssa miten saadaan sumplittua kaikille
toimiva ratkaisu.
2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)
Olympialaisista jäi hyvä fiilis Xenalle & Herculekselle. Futsal-sarjat alkavat pian. Futsalin lisäksi
Ethana pelaa koripallo- ja lentopallosarjassa. ISOvastaavalla menee sektorillaan joutuisasti
Unskia odotellessa.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Phukseille on lähetetty perinteinen kipparin vaalimaili.
16. Muu toiminta
1. Sakkojen päivitys
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Markukselle määrättiin kaksi mietoa sakko myöhästymisestä. Alan esitti performanssisakkonsa
performanssin [Liite 1].
2. Hallitushärpäke
3. Hallitushengailu
4. Brändi-workshop
Workshop on ensi viikolla.
5. Seuraavan kokouksen pullavuoro
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Katrilla.
6. Pöytäkirjojen tarkistukset
Rullaa, yksi pöytäkirjantarkistus on myöhässä aikataulusta.
7. Puhiksenvarttien yhteenveto
Puhiksen vartit menivät superkivasti. Näissä keskusteluissa löytyi enemmän reflektoitavaa nyt
kun vuosi on jo pidemmällä. Hallituslaiset ovat kokeneet, että Joelilta saa tukea ja hänen apuun
on voinut luottaa. Joelin osallisuus monella sektorin asioihin ja mikromanagerointi huomioitu.
Joel pyrkii jatkossa tunnistamaan tilanteet paremmin ja yrittää antaa kaikille hallituslaisille
paremmin tilaa tehdä omia ratkaisuja.
Hallituksen kokousten fokus on pysynyt paremmin syksyllä. Virkakohtaisesti osalla on ollut
motivaation puutetta kesän jälkeen. On koettu pieniä aloitteluvaikeuksia, mutta nyt tuntuu että
moni on saanut taas hommista kiinni ja niitä ollaan saatu tehokkaasti eteenpäin.
Keväällä edistettiin asioita pitkillä prosesseilla, nyt syksyllä on siirrytty suhmuroinnista
toimintaan.
Hallituksen sisäiseen tiedotukseen tarkoitettu Telegram-kanava on nähty hyvänä ratkaisuna
Hallitus-chatin viestitulvaan.
Yleisesti hallitustoiminnasta:
Mielipiteiden esilletuominen ollut edelleen tosi henkilökohtaista; tilanteen tiivistää lainaus
“riidellään kuin perheenjäsenet”. Moni on silti tykännyt hallitustoiminnasta - kivaa ja opettavaa.
Hallituslaisten välillä on hyvä kaveriporukka ja meininki ollut hyvää sekä avoimen
keskustelukulttuurin kautta olemme itse kukin kasvaneet ihmisenä.
Positiivista palautetta tuli eniten siitä, että työtunteja seurataan resursseina paremmin. Omilla
sektoreilla on priorisoitu asioita, joka on poistanut “iso häröpallo”-tunnetta monen sektorilta.
Yleisesti palautteessa koettiin, että olemme tehneet hallituksena paljon enemmän kuin mitä
oltaisiin vaadittu. Osittain syynä ovat olleet hallituksen liian kunnianhimoiset tavoitteet ja
kiltalaisten aktiivinen palautteenanto ja runsaat kehitysideat, joita ollaan toteutettu ja kehitetty
parhaamme mukaan. Todettiin, että hommaa on enemmän kuin aikaa. Viedään asioita oman
hyvinvoinnin puitteissa eteenpäin.

17. Muut esille tulevat asiat
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Joel täyttää AYY:n yhteisörakenneprojektin kyselyn. Ristolle vietiin Athene-tarroja.
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous on 11.10. Klo 10:15-12:15 TUAS-talolla huoneessa 3103.
19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous kello 12:23.

Pöytäkirjantarkastajat:

──────────────────

──────────────────

Ville Vuorenmaa

Katri Niemi

Puheenjohtaja ja sihteeri:

──────────────────
──────────────────
Joel Lappalainen
Alan Pirdil
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Liite 1: Alanin performanssi
Onks yks doodle pahinta mitä hallituslainen voi unohtaa?
Lamauttaa täysin toiminnan, homma on umpijäissä.
Täyttäkää se doodle ekana, ajatukset muut mielen päältä voi väistää
Aikataulu tätä ja aikataulu sitä,
viiskyt doodlausta, mut ei niidenkään aikataulut pidä.
Doodlasin vihreetä, mut oikeestaan pitää siivoo ku meil on etkot.
Doodlasin kyl vihreetä, mut varasin äskö siihen päälle mummolaan lennot.
Hei merkkasin etten pääsis tolloin, mut voin kyl joustaa.
Joo sama tääl! Mul ois tärkeet menoo, mut täysin hallinnollisten juttujen takia voin muut ghostaa.
Toivottavasti nää epätarkkuudet ei haittaa, ollaa kuitenki rentoi ja joustavii... eiks nii, hei?
Tää eka doodle ei antanu selkeet vastausta nii otetaa tarkempi apudoodle. Siis pliis, ei.
Pitää silti lupauksista kiinni pitää,
doodlei lisää, joo hei doodlei viel lisää.
Doodlattiin just kakskyt viikkoo tunnin tarkkuudel, mut toki doodlataa viel vaa lisää.
Ai siis unohdinks mä tän viidennen doodlen? Sori hei siitä.
Muistan varmasti ens kerralla, mut kunhan sä eka muistutat.
Facebookkiin, tg-kanavalle ja slackkiin viestii nii mä muistan kyllä, mut kunhan sä eka muistutat.
Äh oho, noh tää jäi silti.
No tulkaa ens kerral viel olkapäähän koputtaa,
doodlaamaan muistuttaa ja hoputtaa.
Niin ehkei ensi kerralla tätä täysin paikkansapitävää doodlea voi mitenkään unohtaa.
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