
 
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 

Hallituksen kokous 30/2018 

Aika: 17.10.2018, 12:15 

Paikka: Tietotekniikantalo, A142 

 

 

Paikalla:  

Joel Lappalainen (puheenjohtaja) 

Alan Pirdil (sihteeri) 

Suvi Hämäläinen 

Ilona Rahnasto (poistui kohdassa 8.6, palasi kohdassa 10.1) 

Jessica Mason 

Ville Vuorenmaa 

Katri Niemi 

Miska Kulmala 

Markus Taskinen (saapui kohdassa 6) 

Kyösti Alkio (poistui kohdassa 8.2) 

Elisa Naskali (poistui kohdassa 8.2) 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous kello 12:15. 
 
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 Katri Niemi ja Jessica Mason. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Lisättiin kohta 8.4. Toimareiden kiitosbrunssi. Poistettiin esityslistan Tiedotusasiat-kohdan alakohdat: 
10.1. Ilmomasiina, 10.3. MailChimpin käyttö sähköpostien lähettämisessä sekä 10.5 Video yhteistyössä 
Aallon markkinoinnin kanssa. Poistettiin esityslistan kohta 11.3 Killan pelisäännöt. Lisättiin kohta 13.3 
SCI-sitsit. 
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Ilmoitusasiat 
Ville ilmoitti kokouseväiksi luumuja, Polar-juustoa ja pizzanmakuisia maissikakkuja. Postissa on tullut 
haalarimerkkejä, Kvantti sekä Elossa-festivaalin mainoksia. 
 
6. Mitä kuuluu? -kierros 
Markus saapui 12:19. 
 
Miska: Hyvää. Oli hauskaa pitää rastia eilen approilla, mutta ei saanut hirveän hyvin nukuttua sen 
jälkeen. Toivottavasti väsymystila helpottuu. 
Katri: Hyvää, sometti eilen ja siitä tuli hyvä fiilis. Kävi aamulla ostamassa puhelimeen kuoret niin voi 
viikonloppuna rellestää. 
VIlle: Viime viikolla väsytti, mutta sai eilen 100% unta mittaavasta cyclemittarista. Nyt on levännyt olo. 
Jessica: Oli hauskaa pitää Dipolin appron rastia, mutta smökin siivous ei ollut kivaa. Nyt väsyttää 
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sairaasti. 
Ilona: Ihan ok. Pitäisi saada vielä hommia tehtyä ennen Marathonia. Vähän kuumottaa, että lähteekö 
mukaan Marathonille vai ei. 
Kyösti: Ihan hyvää kuuluu. Lenski painaa vielä vähän. Kouluhommia pitäisi tehdä. 
Elisa: ISOvastaavana saanut rekryttyä paljon isoja. Hyvää kuuluu. 
Suvi: Veti kahviöverit, nyt tärisyttää. Paikkaa unta kahvilla.  
Alan: Väsyttää ja rästihommia on kertynyt. Pitäisi saada ne pois alta ennen huomista Marathonia. 
Joel: On ollut kiireistä. Viikon “perjantai” on tänään Marathonin takia. Vähän huolissaan selästä, joka on 
kipeä - onneksi työterveydenhuollosta saa apua. 
Make: Ai carumbaa käynnissä. Kävi pelaamassa sählyä ja se teki hyvää! 
 
[Tässä välissä Elisa ja Kyösti esittäytyivät] 
Elisa: Info on sivuaineena. Melkein joskus voisi vielä vaihtaa infolle. Athene on kiva. Meillä on kasa 
Infoähkyssä, joka oli viimeinen kannustin liittymiseen. 
Kyösti: Ei lue infoa sivuaineena, mutta on kylläkin infolaisella kurssilla. Lähinnä kiinnostaa et millainen 
on Athenen toiminta. Kasa Infoähkyssä toimi myös kannustimena liittymään kiltaan. 
 
7. Hyväksyttävät laskut 
 

Laskut: 
 

Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

Ventoniemi Oy Unskin pitkän bussikuljetukset 
10.10.2018 234,00€ Hyväksyttiin 

Turun haalarimerkki 
Oy 

300 Athene-haalarimerkkiä  218,45€  Hyväksyttiin 

 

Kululaskut: 

 

Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

Ville Vuorenmaa Ilmastointiteippiä kiltahuoneelle 10,08€ Hyväksyttiin 

Cecilia Berg Unskin pitkän rastitarjoilut 40,00€ Hyväksyttiin 

Antti Nupponen Laulusaunan laulukirjojen kulujen 
tasaus 89,00€ Hyväksyttiin 

Atte Makkonen 

Unskin pitkään 10.10. palkinnot (24)€, 
shottilasit isojen rastille (6,28) € ja 
isojen rastille ulkotulet ja vissyt 
(24,31€ - tyhjien pullojen pantit 4,4€ 
eli 19,91€). 

50,19€ Hyväksyttiin 

Ville Vuorenmaa  Kokouseväät 17.10.  4,58€  Hyväksyttiin 
 

 

8. Talous- ja hallintoasiat 
1. Uusien jäsenten hyväksyminen 
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Hyväksyttiin Elisa Anna Marjatta Naskali, Kyösti Petteri Alkio, Mikko Mäntylä, Rasmus Sami 
Helmer Niemi ja Rami Tapani Luhtala killan varsinaisiksi jäseniksi. 
 

2. Vaalit, vaalikahvila ja ponnet 
Kyösti ja Elisa poistuivat kello 12:30. 
 
Katri ja 20v-toimikunta ovat mainostaneet vaaleja ahkerasti. Toistaiseksi on harmillisen vähän 
phukseja ja tupsuja hakemassa vaaleissa mihinkään pestiin. Mainostetaan vielä vaalikahvilaa 
enemmän. Joel esitti, että voitaisiin ottaa vaaleissa käyttöön sähköinen äänestys. Keskustelun 
jälkeen päätettiin, että ei oteta näin lyhyellä aikataululla käyttöön uutta järjestelmää. 
Muistutettiin, että ponsiin pitää vastata. Alan luo ponsivastauksia varten esityspohjan. 
 

3. PTK-arwoisat, Teekkari HC -arvonimi, Teekkarilakin käyttöoikeus ja Athenen kunniamerkit 
Ehdotettu Aleksi Talsia ja Piia Kuosmasta PTK-arwoisaksi. Athenen omien kunniamerkkien 
palkittavat on päätetty ja merkkien tilaus laitetaan käyntiin ensitilassa. 
 

4. Toimareiden kiitosbrunssi 
Päätettiin järjestää toimareiden kiitosbrunssi. Päätetään ensi viikolla brunssille budjetti ja 
sovitaan tarkempi ajankohta. 
 

5. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä, 
Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset) 
OTMK on sopinut keskenään siivousvuoroja. Vujutirreille kuuluu hyvää, kiirettä ja vaalijännää. 
Infoähkyn kutsuvieraita muistutellaan vielä lauantaina umpeutuvaa ilmoittautumismääräaikaa 
silmälläpitäen. Historiikkitoimikunnalla on vanhojen pöytäkirjojen saaminen pullonkaulana. 
Pöytäkirjojen hakeminen ei onnistunut, koska arkistolta ei avattu ovea. Ilona public shameasi 
tästä Athenen Instagram-tilille. Kulttuurineuvokset suunnittelivat tapahtumille 
markkinointiaikataulun. 
 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Huomioitiin, että  hallituksen olisi hyvä tehdä omien sektoreiden testamenttien lisäksi myös 
yhteinen testamentti asioista, jotka eivät suoranaisesti kuulu kenenkään vastuulle. 
 
Ilona poistui kello 13:00. 

 
9. KV-asiat 

1. KV-sektorin kuulumiset 
Venla on karhunnut haalarimaksuja ulkkareilta. 
 

2. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible) 
Ei päivitettäviä kuulumisia 
 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 

 
10. Tiedotusasiat 

1. Viikkotiedote ja sähköpostilistat 
Katri haluaa tavata Joelin ja Villen kanssa sähköpostilistojen tiimoilta. 
Ilona palasi kello 13:02. 
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2. Häirintäyhdyshenkilöistä tiedottaminen 
Vaalien jälkeen lähetetään tiedotusviesti. 
 

3. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset 
Kukan jutut eivät ole vielä valmiita, joten lehteä ei voida vielä laittaa painoon ja 
julkaisuaikataulu venyy. Taittajat ovat tehneet huikeaa työtä. 
 

4. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat) 
Ei päivitettävää. 
 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
 
 

11. Tapahtumat 
1. Athene x Prodeko - sitsit 2.11. 

Kauhuteemaiset sitsit tulossa. 
 

2. Kaikkien aikojen hallitussitsit - 27.10. 
Joel ottaa sitseistä viestintävastuun. Ruoat ja nakit ovat vielä sopimatta - Miska ja Jessica 
ottavat tästä kopin. 
 

3. Uuden vuoden bileet 
Aaltoes järjestää omat uuden vuoden bileet, joten Startup Saunaa ei saada käyttöön. Joel tekee 
alustavan varauksen Smökkiin. Ilona selvittää voidaanko juhlia uutta vuotta Trap Factorylla. 
 

4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 
PikkuIE:stä ainakin neljä jäsentä hakee hallitukseen. 
 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
 

12. Phuksiasiat 
1. Phuksisektorin kuulumiset 

SCI-tapahtumaa järkkäillään ensi sunnuntaille. Phuksien juhlasitsien järjestelyt ovat myös 
käynnissä.  
 

2. Haalaritilaus 
Haalari-Tommille on lähetetty sovitussetti, jota phuksit ovat käyttäneet; Hän tarkistaa vastaako 
sovitushaalareiden mitat niihin, jotka he ovat toimittaneet. Korvattavien määrästä huolimatta 
phuksit saavat itselleen sopivat haalarit, joko osittain haalarifirman tai meidän maksamana. 
 

3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena) 
Kaikki kolme toimaria hakevat ensi vuoden hallitukseen ja vaalit jännittävät heitä. 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Tapahtumajärjestelyitä on tullut tehtyä ja kohta on kipparilla edessä tapahtumasuma. 
 

13. Ulkosuhteet 
1. Vuosijuhlaedustukset 

Edustettiin hienosti Prodekon vuosijuhlilla. Rahim edustaa Athenea NuDen vujuilla ja Adeolan 
kanssa myös Median vujuilla. Axel liittyy Rahimin seuraksi NuDen vujuille, ja on luvannut 
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avustaa lahjanannossa.   
 

2. Tapahtuma Man@gerin kanssa 
Tapahtumaan on ilmonnut Joel. Mainostetaan paremmin sekä Marathonilla että Marathonin 
jälkeen. Tapahtuman kulut hoituvat joko yhteistyössä Managerin kanssa tai yrityssponsorin 
kautta. 
 

3. SCI-sitsit 
Suvi on innoissaan, koska kaikki SCI-puheenjohtajat ovat tulossa sitsaamaan. Myös 
opintohallinnon edustajia saatu paikalle. Sitseille on luvassa jäätävä budjetti - 2000 euroa, koska 
muuta SCI:n yhteistapahtumaa ei ole tulossa. 
 

4. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat, 
BMI-vastaavat) 
PizzaOravat lähettivät kännissä terveisensä hallitukselle viikonloppuna. Shaking Up Techissä 
Ilona jutteli Linda Liukkaalle, joka haluaisi uudestaan Pizzaa ja Pähkinää -tapahtumaan.  
 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
 

14. Yrityssuhteet 
1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat 

Keskustellaan Nitorin kanssa Kukkaviikonlopusta ja Columbia Roadin sekä Startuplifersien 
kanssa vuosijuhlista. Phukseille lähtee huomenna infosähköposti ysvijutuista. 

 
2. Yritysilta 

Yritysillan ilmo on auki! Tietotekniikan ja tuotantotalouden laitokset [laitossopimus] 
sponsoroivat tapahtumaa 500 eurolla.  
 

3. Muut tulevat yritystapahtumat 
Solinorin excun ilmo on täynnä! 
Nicholaksen kanssa on tehty markkinointisuunnitelma, joka toivottavasti vähentää 
#purkusessio-kanavan mainostulvaa. Viikottain koostetaan yritystapahtumat Athenen torvi 
-Telegram-kanavalle. 
 

4. Rekrylistauudistus 
- 

 
5. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta, 

TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta) 
Marathoonareita jännittää mutta kaikki reilassa ja rekrymestari pyysi palaamaan asiaan ensi 
viikolla. 
 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 
 
 

15. Opintoasiat 
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat 

Tänään on weekly-tapaaminen, jossa Ilona tapaa muun muassa Ristoa, Eilaa ja Stiinaa. 
 

2. Academic Advising 

5 / 7 



 
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 

Hallituksen kokous 30/2018 

Aika: 17.10.2018, 12:15 

Paikka: Tietotekniikantalo, A142 

 

Hallitusta ei ilmeisesti olekaan kutsuttu tähän. Ilona tapaa phabuISOjen kanssa, doodlaa Joelin 
avustuksella ajan ensi viikolle. PhabuISOt olivat kiinnostuneita ja innostuneita AA:sta.  
 

3. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat,  Hyvinvointigurut) 
Athenen opo-info mainittiin Aallon opomailissa. Tapahtumaan oli eilen kolme ilmoittautunutta, 
jonka takia katsotaan tilanne uusiksi viikon lopulla ja mietitään pidetäänkö opoinfoa vai ei. 
Mietittiin, yritetäänkö vielä viestiä opoille vai ei. 
Abinoita oli Shaking Up Techissä, jossa he saivat rekryttyä abeja abipäivään. Aktivoidaan 
keskustelua hyvinvointigurujen suuntaan - kohta on ensimmäinen periodin purku. 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Ilona somettaa Athenen Instagram-tiliin innokkaasti. 

 
16. Muu toiminta 

1. Sakkojen päivitys 
Määrättiin Pinjalle 14 mietoa sakkoa myöhästyneestä pöykkytarkastuksesta. 
Joelilla on useampi pöytäkirja rästissä, joista sakot määräytyvät vasta kun hän tarkistaa ne. 
Markukselle määrättiin yksi mieto sakko kokouksen alusta myöhästymisestä. 
 

2. Hallitushengailu 
Katri doodlaa hallituskävelyn. 
 

3. Seuraavan kokouksen pullavuoro 
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Miskalla. 
 

4. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Muuten rullaa ajoillaan, mutta Joelin tarkastukset ovat myöhässä. 
 

 
17. Muut esille tulevat asiat 
Tik x Athene BP-ilta oli menestys ja sitä voisi jatkaa ensi vuonnakin. Varsinkin kv-opiskelijoiden 
näkökulmasta tapahtuma oli loistava ja he pääsivät kivasti mukaan! 
Keskusteltiin hallituksen hyvinvoinnista. 
 
18. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on 24.10. kello 12:15-14:15 Tietotekniikantalolla huoneessa A142. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous kello 14:26. 
 
 
 

Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
────────────────── ────────────────── 
 
Jessica Mason Katri Niemi 
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Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
 
 
────────────────── ────────────────── 
Joel Lappalainen Alan Pirdil 
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