Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 29/2018
Aika: 11.10.2018, 10:15
Paikka: Maarintie 8, 3103

Paikalla:
Joel Lappalainen (puheenjohtaja)
Alan Pirdil (sihteeri)
Jessica Mason
Suvi Hämäläinen
Miska Kulmala
Markus Taskinen
Roosa Laurikainen (poistui kohdassa 5)
Katri Niemi (saapui kohdassa 5)
Pinja Hokkanen (saapui kohdassa 5)
Ville Vuorenmaa (saapui kohdassa 5)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous kello 10:19.
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 Suvi Hämäläinen ja Miska Kulmala.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
Roosa toi supereeppisen kutsun supereeppiseen Infoähkyyn.
Katri, Pinja ja Ville saapuivat kello 10:22.
Roosa toi lahjaksi sinettileimasimen.
Roosa poistui 10:24.
Katri ilmoitti evääksi vihreitä kuulia ja vihreä kuula -jaffakeksejä.
6. Mitä kuuluu? -kierros
Markus: On sairaan väsynyt. Ei oo nukkunut viime öinä kovin hyvin. Unskista jäi hyvät fiilikset, jatkoilla
oli ainakin hauskaa. Itse Unskilla oli myös hauskaa.
Pinja: Elämä on yhtä vuoristorataa; perhe- ja koirahoitolajuttuja, Pääsi Augustin haastatteluissa toiselle
kierrokselle ja tänään on BCG-haastattelu.
Ville: Nukkunut huonosti ja miettii, et mistä se johtuu. Nyt painaa.
Kake: Ei ollut nähnyt Villeä pitkään aikaan ja oli ollu ikävä. On kiva nähdä.
Miska: Hyvää, mutta väsyttää sikana. En oo nukkunu pitkään aikaan hirveen hyvii yöunia ja jatkuu
viikonloppuun. Vihreät kuulat ovat hyviä!
Suvi: Elämänhallinta on menetetty totaalisesti. Asiat levinnyt.
Jessica: Kuuluu hyvää, väsyttää sairaasti ja aivot ei toimi.
Alan: Paskaa, mutta niin kiireistä ettei ehdi huomaa paskaa.
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Joel: Lamaannuttavaa kuulla, että monella stressaa ja voi pahoin - ei tiedä mitä tehdä. Aina saa jeesii ja
voi tulla jutteleen. Itselle kuuluu hyvää, kiltahommadraivi päällä. Tuntuu hyvältä tehä juttuja. Unirytmi
perseellään, yritän epätoivoisesti korjata sitä (ei oo vielä onnistunut).

7. Hyväksyttävät laskut
Laskut:
Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Sanoma Media Finland Aku Ankka -lehden vuositilaus
Oy
2.10.2018–1.10.2019

79,90€

Hyväksyttiin

Helsingin Yliopisto
(Unisport)

Ethanan osallistuminen sählysarjaan

145,00€

Hyväksyttiin

Helsingin Yliopisto
(Unisport)

Ethanan osallistuminen
koripallosarjaan

145,00€

Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Aura Kiiskinen

Kasvomaalit eri phuksiryhmille Unskin
17,16€
pitkään (10.10.2018)

Hyväksyttiin

Juuso Lappalainen

Tietskarijengin rasti, unskin pitkä

38,73€

Hyväksyttiin

Miska Kulmala

Phuksisitsien ruokia 14.9.2018

450,00€

Hyväksyttiin

8. Talous- ja hallintoasiat
1. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin Teemu Matias Mikola, Ferran Roca Montraveta ja Markku Olavi Leppälä killan
varsinaisiksi jäseniksi.
Hyväksyttiin lukuvuoden alussa AYY:n lukuvuosi-ilmoittautumisen yhteydessä killan
jäsenyyden maksaneet informaatioverkostojen opiskelijat sekä kaikki phuksien tietolomakkeen
kautta tietonsa jättäneet ensimmäisen vuoden informaatioverkostojen opiskelijat, jotka
maksavat jäsenyysmaksun killan varsinaisiksi jäseniksi.
2. SCI & AYY -hyvinvointilounas
SCI-puheenjohtajat tapasivat AYY:n hallituslaisen ja yhden työntekijän kanssa. Lounaalla ei
oikeastaan tullut uusia nostoja Athenen osalta hyvinvointiin liittyen.
3. Vaalit, vaalikahvila ja ponnet
Joel muistutti, että ei tarvitse painostaa ketään toimarivirkoihin vaan, koska killalla on iso
rakenne ja tarvitaan täyttämään porukkaa. 20v-toimikunnan info oli hyvä, mainostetaan ja
ohjataan ihmisiä juhlavuoden toimarivirkojen suuntaan. Muistutetaan, että hallitus voi nimittää
virkoihin myöhemminkin. Joel juttelee Antin [vaalikokouksen puheenjohtaja] kanssa kokouksen
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rakenteesta ja virkojen täyttämisestä.
Ponnet on jaettu hallituslaisten kesken ja slide-tiedosto, jonne ponsivastauksia voi alkaa
kokoamaan, on luotu.
4. PTK-arwoisat, Teekkari HC -arvonimi, Teekkarilakin käyttöoikeus ja Athenen kunniamerkit
Palkittavien valinta -kokous on ensi viikolla. Ehdotuksia on tullut todella paljon.
5. Budjetin tarkentaminen (Kukkavklp, Athene x Prodeko -sitsit)
Nostetaan Kukkaviikonlopun budjettia siten, että vuokran jälkeen (270€) käytössä on 20€ per
osallistuja, kuitenkin enintään. 300€. Hyväksyttiin Athene x Prodeko - sitsien budjetiksi 195€,
joka on puolet 390€:n tilavuokrasta. Hyväksyttiin Athene x TiK Beer Pong nightin budjetiksi
225€, joka on puolet 450€:n tilavuokrista (Rantasauna + Otarannan kerhotila). Huomioitiin, että
molemmissa tapahtumissa parannetaan samalla ulkosuhteita, vaikka ne ovat IE:n järjestämiä.
6. Killan häirintäyhdyshenkilöiden valinta
Kaikki kahdeksan lomakkeen täyttänyttä kokivat häirintäyhdyshenkilöt (jatkossa HYH) (joko
killan omina tai AYY:n tasolla) tarpeellisiksi. Vain yhden mielestä AYY:n omat HYH:it riittävät,
eli ei tarvittaisi killan HYH:ejä. Häirintäyhdyshenkilöiden virkakuvausta tulisi selventää. Kaksi
ihmistä osoitti kiinnostuksensa toimimaan killan häirintäyhdyshenkilönä lomakkeen kautta.
Toinen ei jättänyt yhteystietojaan ja toiseen on oltu yhteydessä.
Valittiin tämän vuoden häirintäyhdyshenkilöiksi Riikka Eskola ja Miska Kulmala.
SCI:ltä saadaan HYH-koulutus marraskuussa, AYY:ltä tulee myös oma koulutus. Marraskuun
yhdistyskoulutuksessa painotetaan yhdenvertaisuutta ja AYY:n HYHit esittäytyvät siellä.
7. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä,
Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)
Perjantaina oli kulttuurineuvosten syksyn järjestämä vierailu EMMAan.
8. Mitä muuta tuli tehtyä?
9. Tapahtumat
1. Athene x Prodeko - sitsit 2.11.
Sitsien tiimoilta tavataan maanantaina.
2. Kaikkien aikojen hallitussitsit - 27.10.
Ikea-teema on vahvistettu - laitetaan siitä osallistujille sähköpostia.
3. Killan pelisäännöt
AYY:llä on kiire nettisivujen ja organisaatiorakenteen kehittämisen kanssa, joten heidän
sääntöjen/ohjeistusten kehittäminen menee loppuvuodelle.
4. Uuden vuoden bileet
Startup-sauna on ensisijainen sijantivaihtoehto. Aaltoes järjestää brunssin, jonka aikataulu pitää
selvittää.
5. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)
Lukkarimestari on historian havinoissa. PikkuIElle kuuluu hyvää!
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6. Mitä muuta tuli tehtyä?
10. Phuksiasiat
1. Phuksisektorin kuulumiset
Eilen oli Unskin pitkä, josta jäi hyvät fiilikset. Budjetista mentiin reilusti yli osallistujamäärän
kasvettua odotetusta alkuvuonna odotetusta. Futuricen excu oli huikea!
Haalareista: Haalarifirma tulee vastaan hinnan suhteen, mutta ei korvaa ilmaiseksi
vääränkokoisia haalareita. Vaihdettavien haalareiden määrä pitää selvittää tarkemmin.
2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)
Toimarit olivat Unskissa puuhailemassa. Tänään on ensimmäinen Ethanan peli.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
11. Ulkosuhteet
1. Vuosijuhlaedustukset
Saatiin Infoähkyn kutsu Roosalta - hallitus voi ilmoittautua. Suunniteltiin Prodekolle
Diskonttauksessa annettavaa lahjaa. Phuksit edustavat NuDen ja Median vuosijuhlilla, jonne
kukaan hallituslainen ei pääse. TOKYOn “vuosijuhlien” kutsu tuli sähköpostiin.
2. Tapahtuma Man@gerin kanssa
Tapahtumaan voi tulla etkoilemaan tai approille. Tapahtumaan etsitään vielä ruokasponsoria.
3. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat,
BMI-vastaavat)
PizzaOravat kysyvät kiltalaisilta lomakkeen kautta kiinnostuksen kohteita. Alumniafterit olivat
menestys, paikalla oli osallistujia jopa IV02-vuosikurssilta.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
SCI-tapahtuman suunnittelu on edennyt ja NuDen kanssa on pohdittu matalan kynnyksen
hengailuiltaa.
12. Yrityssuhteet
1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat
Reaktor on tarjonnut uusia cappucinokuppeja vanhojen (ja kadonneiden) kahvikuppien tilalle.
Todettakoon, että kokouksessa nousi haloo kahvikuppien muodosta. Konsensus oli kuitenkin
lopulta se, että tarvitsemme uusia kahvikuppeja ja on liikaa vaatia yritykseltä hankkimaan
erilaisia kuppeja vain meitä varten. Kukkaviikonloppukukkaan tulee mainoksia ja sponsoroitu
juttu toimittajien avustamana. aTalentin career night on peruttu alhaisen osallistujamäärän
takia.
2. Yritysilta
Illan tiloihin on saatu monta tarjousta. OP:n osuus illasta on vieläkin sopimatta. Boostataan
tapahtuman mainostusta ja korostetaan sen roolia tiedotuksessa aikanaan.
3. Muut tulevat yritystapahtumat
Excuja on tulossa paljon ja ne tarvitsevat mainostusta.
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4. Rekrylistauudistus
Pinja tai Jesse [rekrymestari] e
 ivät ole vielä ehtineet kommentoimaan uuden rekrylistan
ensimmäistä versiota – Ville ja Joel odottavat kommentteja..
5. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta,
TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)
Excumestari-Nicholaksen kanssa suunnitellaan huomenna sissimarkkinointisuunnitelmaa.
Kiltahuonehypeä ja yhteislähtöjä parannellaan. Rekrymestari-Jessen tietokone on hajonnut Pinja miittaa hänen kanssa pian. Marathon ens viikolla. 20vtmk piti juhlavuosi-infon.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
13. Opintoasiat
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
Infon kurssejakin pitänyt lehtori Eerikki Mäki on irtisanoutunut. Eila [Järvenpää] vakuutteli,
ettei tämä vaikuttaisi infolaisten kurssitarjontaan. Muutokset näkyvät vasta, kun tulee uusi
opetussuunnitelma [tehdään kahden vuoden päästä].

2. Hyvinvointivalmennuksen suunnittelu
Tupsuphukseille lähetettävän kyselyn pohjalta kerätään dataa ja ideoita
hyvinvointivalmennuksen teemoja ja sisältöä varten. Myöhemmin marraskuussa tavataan
koulun henkilöiden kanssa ja mietitään valmennuksen rakennetta sekä vastuunjakoa
tarkemmin.
3. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)
Opotilaisuus joudutaan ehkä siirtämään, koska Aallolta ei lähtenyt sitä opokirjettä, jossa meidän
opotilaisuutta piti mainostaa. Aleksi Taipaleen kautta saatiin kontakti opojen fb-ryhmään, jonka
kautta voidaan tiedottaa opoja. Osa abinoista on pitämässä standiä Shaking Up Techissä.
Keskustelussa toimareiden kanssa on noussut yksi kommentti, jossa on kokenut
ulkopuolisuuden tunnetta omien juttujen osalta, kun ei ole ehtinyt yhteen tai kahteen isompaan
tilaisuuteen mukaan. Koitetaan sopia myös koulun henkilöstön kanssa aikataulut siten, että
kaikki toimarit pääsevät mukaan tai vähintäänkin tulevat kuulluksi, ja pääsevät vaikuttamaan
oman toimarivirkansa juttuihin merkityksellisellä tavalla.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Ilona oli ensimmäistä kertaa infon viikottaisessa tapaamisessa [paikalla siis Risto, Eila, Stina ja
Susanna]. Tapaaminen oli tosi jees, ja nyt on viikottainen kommunikointiyhteys kouluun. Ristolla
oli Athene-tarroja käytössä ja oli mukana Unskin pitkälläkin - eeppistä ja kiva, että myös Ristolla
oli hauskaa.
Ilona huomautti kuulumisissaan, että ottaa mielellään vastaan kaikki nukkumisvinkit ja freesit
ruokavinkit mitä on tarjolla.
14. KV-asiat
1. KV-sektorin kuulumiset
Unskin pitkä oli hauska, vaikka piti vähän soveltaa KV-osuuksia.
Venla lähti Atlantaan kahdeksi viikoksi perhesyistä. Nelikiltailmoittautuminen alkaa pian.
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2. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
15. Tiedotusasiat
1. Ilmomasiina
Ilmomasiinan kannalta vaikeinta on löytää yhteistä tekoaikaa. Tämän ja useamman
komponenttien päivittymisen takia aiheutuneet työtaakat viivästyttävät ilmomasiinan
valmistumista.
2. Viikkotiedote ja sähköpostilistat
Perusasiat rullaavat.
3. MailChimpin käyttö sähköpostien lähettämisessä
4. Häirintäyhdyshenkilöistä tiedottaminen
Lähetetään viikon sisällä kiltalaisille viesti valinnasta ja heidän toimikuvasta. Lisätään heidät
nettisivuille.
5. Video yhteistyössä Aallon markkinoinnin kanssa
Saara vastasi, että mennään infon videon osalta samalla kaavalla kuin teknillisen fysiikan videon
osalta. Risto otti koppia ja koittaa saada videosta erilaisen, enemmän infolaisia kuvaavan
kokonaisuuden.
6. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset
Vuoden toisen Kukan aikataulu viivästyy viikolla. Unskilla Niina, Alexia ja Katri M-K pitivät
rastin ja keräsivät phukseilta jutun lehteen!
7. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)
Olemme huomanneet, että Juuso ja Niilo brändäävät tietskarijengiä vahvasti
eSports-tapahtumien suuntaan. Tietskarijengihakija-Kasper koodannut taksiappin ja tilasi sillä
itselleen taksin unskille.
8. Mitä muuta tuli tehtyä?
Hallituksen Instagram-story-vuorot alkavat huomenna. Suvi esittäytyy perjantaina ja Joel
maanantaina.
16. Muu toiminta
1. Sakkojen päivitys
Katri, Pinja ja Ville saavat kukin yhden miedon sakon myöhästymisestä. Pinjalla on venynyt
kokouksen 25 pöytäkirjan tarkistaminen, jonka sakot kertyvät hyvää tahtia.
2. Hallitushärpäke
Jätetään toisen hallitushärpäkkeen hankkiminen välistä.
3. Hallitushengailu
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Ikeaan haluavat lähtevät Ikeaan.
4. Brändi-workshop
Joel tehnyt workshopista koonnin hallitusdriveen. Riston kanssa käytiin Brändi-canvas ja
mietittiin infolaisen tarinaa abista alumniksi.
5. Seuraavan kokouksen pullavuoro
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Villellä.
6. Pöytäkirjojen tarkistukset
Pöytäkirjojen tarkistukset rullaavat.
7. Puhiksenvarttien yhteenveto
Löytyy viime kokouksen pöytäkirjasta.
17. Muut esille tulevat asiat
Teekkarilakin saamisoikeuksista käytävästä keskustelusta keskustellaan halukkaiden kesken kokouksen
jälkeen.
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous on 17.10. kello 12:15-14:15, Tietotekniikkatalolla huoneessa A142.
19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous kello 12:16.

Pöytäkirjantarkastajat:

──────────────────

──────────────────

Suvi Hämäläinen

Miska Kulmala

Puheenjohtaja ja sihteeri:

──────────────────
Joel Lappalainen

──────────────────
Alan Pirdil
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