
 
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 

Hallituksen kokous 32/2018 

Aika: 24.10.2018, 12:15 

Paikka: T-talo, A142 

 

Paikalla:  

Joel Lappalainen (puheenjohtaja) 

Alan Pirdil (sihteeri) 

Jessica Mason 

Ville Vuorenmaa 

Miska Kulmala 

Pinja Hokkanen 

Markus Taskinen 

Suvi Hämäläinen (saapui kohdassa 4) 

Ilona Rahnasto (saapui kohdassa 4, poistui kohdassa 9.2, palasi kohdassa 11.1) 

 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous kello 12:16. 
 
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 Pinja Hokkanen ja Markus Taskinen. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Ilona ja Suvi saapuivat kello 12:17. 
 
Lisättiin kohta: 8.4. Athene 20v 
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Ilmoitusasiat 
Miska ilmoitti kokouseväiksi hummusta, kurkkua ja tomaattia. Postissa on tullut kutsu Wähäjouluun ja 
Valamon luostarista lasku. 
 
6. Mitä kuuluu? -kierros 
Alan: Oon aika loppu. 
Jessica: Hyvää kuuluu, heräsi vähän kipeän oloisena. Pitää tsempata,  ettei kipeys iske. 
Ilona: Ei ihmeempiä, ihan perus. 
Ville: Vähän kipeänä. Sai soitostaan 25 minuutin päähän YTHS:lle ajan. 
Miska: Oli rokotetutkimuksen ekalla käynnillä, josta sai ilmaisen b-hepatiitti -rokotteen  
Pinja: Ihan hyvää,  Sai selvitettyä tilanteen, jossa ilmeisesti asui tuntemattoman tyypin kanssa 
avoliitossa, koska tämä oli näin ilmoittanut maistraattiin. Muuten aika kiireistä. 
Suvi: Tänään lääkäriin ja odottamaan pöpöbingon tuloksia. 
Make: Hyvää kuuluu. Koittaa nukkua niin paljon ku kerkeää, sillä on edelleen Marathon-univelkaa. 
Tänään oli ensimmäinen aamu Marathonin jälkeen, kun ei ollut darrainen olo. 
Joel: Haikean positiivinen fiilis vaaleista. Eturistisiteen repeämää epäillään polven osalta, tiedot siirtyvät 
yths:ltä yksityiselle, jossa katsotaan asiaa tarkemmin. 
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7. Hyväksyttävät laskut 
 

Laskut: 
 

Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

AYY Jämeräntaival 1 varasto 
1.7.-31.12.2018 48,72€ Hyväksyttiin 

Håkan Eriksson 
Transport Oy Marathonin linja-autokuljetukset 1800,00€ Hyväksyttiin 

Valamon luostari  Viini- ja viskikierros Marathonilla  825,00€  Hyväksyttiin 
 

Kululaskut: 

 

Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

Joel Lappalainen Unskin pitkän phabuisorastin tarjoilut 40,00€ Hyväksyttiin 

Joel Lappalainen Vaalikahvilan tarjoilut 32,40€ Hyväksyttiin 

Ilona Rahnasto Diskonttaus 52: lahjan kehykset 8,99€ Hyväksyttiin 

Ilona Rahnasto Kandipullat olkkarilla 12.10. 41,60€ Hyväksyttiin 

Ilona Rahnasto Kandipullat olkkarilla 26.6. 51,60€ Hyväksyttiin 

Iines Vuorjoki Infoähky XIX:ään ostettuja koristeita, 
kutsuja ja muita tarvikkeita. 234,43€ Hyväksyttiin 

Joel Lappalainen Vaalikokouksen tarjoilut 78,65€ Hyväksyttiin 

Emma Honkamaa Uusien lukkarien perehdytys 
23.2.2018, tarjoilut 108,79€ Hyväksyttiin 

Miska Kulmala Hallituksen kokouksen 24.10.2018 
eväät 5,00€ Hyväksyttiin 

 

 

 

Palattiin kohdasta 9.2. 

 

Viikonlopun aikana on tulossa Kämp Collection Hotelleihin 1500€ ennakkomaksu yritysiltaa 

varten. Päätettiin, että Ville voi maksaa kyseisen laskun. 

 

Siirryttiin kohtaan 11. 

 

8. Talous- ja hallintoasiat 
1. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Hyväksyttiin Anni Aurora Halko killan varsinaiseksi jäseneksi. 
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2. Vaalit, vaalikahvila ja ponnet 

Viimeisten päivien vaaliryntäyksessä ilmoittautui mukavasti kiltalaisia toimivirkoihin, ja uudet 
toimijat tuli valittua vaaleissa. PizzaOravien virkaan ei ilmoittautunut halukkaita. Iso kiitos 
Marille ja Antille vaalikokouksen sihteeröinnistä ja puheenjohtamisesta. Keskusteltiin tavoista 
lyhentää vaalikokouksen kestoa ja vähentää sihteerin työtaakkaa. Ehdotettiin esimerkiksi 
erillistä toimijaa, joka kirjaisi ylös läsnäolijoiden poistumiset, sekä että toimikunnat eivät 
esittäytyisi kokouksessa. 
 

3. PTK-arwoisat, Teekkari HC -arvonimi, Teekkarilakin käyttöoikeus ja Athenen kunniamerkit 
Epiteetit tilattiin Marathonin aikana. PTK-arwoisa -ehdotusten hakemukset on lähetetty. Joel 
tekee docsin mihin voi esittelypuheita palkinnonsaajille. 
 

4. Athene 20v 
Meri teki 20v-toimijoille oman chatin. Joel selvittelää miten 20vtmk saisi Slackin tai Flowdockin 
nonprofit-käyttöön. Juhlavuoden toimintaan saatiin lopulta runsaasti innokkaita toimijoita. 
 

5. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä, 
Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset) 
Vujutirehtöörien kanssa pidetään vujulaskuista kirjaa. Ville ottaa kopin vujujen 
maksujenkeräämisestä. Historiikkitoimikunta suuntaa ensi viikon aikana takaisin arkistolle 
täydennyskierrokselle. 
 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Ilonalta on pyydetty sekä tekstiviestitse että vahtimestarin toimesta phuksisitsien tilavuokran 
tilitystietoja - hän on hämmentynyt ja peloissaan. 
 

9. Yrityssuhteet 
1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat 

Edustimme hienosti marathonilla ja teimme loistavia yrityssuhteita. Laskuttamattomia 
sopimuksia on vielä parin tonnin edestä. Startup Lifers ja Columbia Road.  Crasmannia 
pyydetään Merikortteliin. 
 

2. Yritysilta 
On ollut vaikeuksia saavuttaa yhtä yhteistyöfirmaa. Tällä hetkellä yritysiltaan on tulossa 26 
osallistujaa. Pyritään saamaan tilaisuus täyteen. 
 
Palattiin kohdasta 10.3. 
Laskutus: Yritysillan tilasta tulee maksaa ennakkolasku 1500€. 
Ilona poistui 13:02. 
 
Siirryttiin kohtaan 7. 
 

3. Muut tulevat yritystapahtumat 
Merikortteli Case Nightin muut jäsenet haluavat tapahtumamarkkinoinnin nyt julki. 
Nicholaksen kanssa on tehty excujen markkinointisuunnitelma. 
 

4. Rekrylistauudistus 
Asia ei ole edennyt. Ähkyn jälkeen osallistetaan uutta toimijaa uudistukseen.  
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5. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta, 
TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta) 
Maratoonari-Antti palautti dippansa! 
 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 
 

10. Opintoasiat 
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat 

Risto selvittää voisiko Infolla ja Athenella olla oma projektihuone, jonne voisi kerätä 
suunnitelmia ja workshop-ideoita talteen. Risto Rajala on innoissaan Risto Sarvaksesta. 
[Saadaan tätä kautta Tutan laitokselle parempia välejä]. Risto-as-a-Servicen AMA on auki, ja 
hänelle voi antaa palautetta eri viestimisteitse. 
Tutastudion yrityscaseille on pyydetty Athenen apua yritysten saamiseksi [professuurifirmat]. 
  
Hyvinvointikoulutuksen taustaselvitys tupsuphukseille lähti eilen. Tähän mennessä on saatu 
neljä hyvää vastausta. Suunnitelmissa on, että tämän vuoden toimijat suunnittelevat 
hyvinvointikoulutuksen ja ensi vuoden toimijat vastaavat operatiivisesta toteutuksesta ja 
jatkokehittämisestä. Pidetään huoli, että viesti kulkee tämän vuoden ja ensi vuoden toimijoiden 
välillä 
 
Ilona luo kiltalaisille lomakkeen, jonka kautta voi ehdottaa palkittavaksi vuoden opettajaa, 
opetustekoa, ryhmähenkeä, yhteistyötä ja kurssiassaria. Ehdotusten määräaika on 16.11. 
 
 

2. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat,  Hyvinvointigurut) 
Abinaattorit joutuivat perumaan opoinfon vähäisen osallistumisasteen takia. Hyvinvointigurut 
järjestävät ensi viikon maanantaina periodin purun, jossa hengaillaan, jutellaan periodista ja 
osallistujien hyvinvoinnista ja katsotaan lopuksi leffa. Seuraava periodin purku voisi olla 
Netlightin sponsoroima (joko teesponssinäkyvyyden muodossa tai muuten). 
 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Risto kysellyt paljon meiltä vastikään luodussa Risto x Athenen hallitus -chatissä. 
 
Palattiin kohtaan 9.2 

 
11. KV-asiat 

1. KV-sektorin kuulumiset 
Venla on mainostanut nelikiltaristeilyä. Kaksi kv-opiskelijaa haluaa uudet haalarit. 
Noin 20-30 kv-opiskelijaa ei ole vielä maksaneet haalareitaan. Ville ottaa Venlaan yhteyden 
haalarimaksuista. 
 
Ilona palasi 13:05. 
 

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

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Venla palaa pian Suomeen reissultaan. 
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12. Tiedotusasiat 
1. Ilmomasiina 

- 
2. Viikkotiedote ja sähköpostilistat 

- 
3. MailChimpin käyttö sähköpostien lähettämisessä 

- 
4. Häirintäyhdyshenkilöistä tiedottaminen 

- 
5. Video yhteistyössä Aallon markkinoinnin kanssa 

- 
6. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset 

Palattiin kohdasta 13.5. 
 
Kukka on mennyt painoon ja on tulossa tämän viikon lopulla tai ensi viikon alussa. 
Kukkaviikonloppu on pian. Ideoitiin Kukan mainosten toteutuksia ja pohdittiin MainosKukkaa. 
 
Siirryttiin takaisin kohtaan 13.5 
. 

7. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat) 
8. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Viestintäsektorille kuuluu hyvää ja Katri on todella onnellinen sektorin uusista toimijoista.  
Linda Liukas on kirjoittanut moniosaajista ja huomioinut Twitterissä infolaiset.  Alan tuurasi 
Katria vaaleissa viestintähommissa – iso kiitos Alanille suuresta avusta. 
 
 

13. Tapahtumat 
1. Kauhusitsit Prodekon kanssa - 2.11. 

Sitsit tulevat ja ilmo meni täyteen. Sitseille on ilmoittaunut paljon phukseja ja tupsuja. 
 

2. Kaikkien aikojen hallitussitsit - 27.10. 
Joel lähettää ilmoittautuneille mailia ensitilassa. 
 
Hallituksen nakkiexceliä on draftailtu. Ruoat ja koristeet ostetaan ikeasta. 
Katri, Jessica, Miska, Markus ja Ilona lähtevät Ikeaan hankkimaan tarvikkeita ja syömään 
lihapullia. 
 
Sitseistä tulee hauskat. 
 

3. Uuden vuoden bileet 
Ei olla vielä saatu Trap Factorylta tilavarauksesta vahvistusmailia. Tila ei ole ilmainen, mutta on 
edullinen. Alustavasti tavoitteena on kattaa pääsylipputuloilla suurin osa menoista. 
20v-toimikunta on mukana järkkäämässä bileitä, tavataan heidän kanssaan lähempänä bileitä.  
 

4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 
Lukkareita tulee sitseille. Uudet lukkarit vaikuttavat lupaavilta. PikkuIE:stä 4 haki hallitukseen 
ja 4 pääsi. 
 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Eri toimijoiden kesken on jutusteltu AA-kerhon vuosijuhlista sekä höpöhöpösitseistä 
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Palattiin kohtaan 12.6. 
Palattiin kohdasta 12.6. 
 

14. Phuksiasiat 
1. Phuksisektorin kuulumiset 

Phuksit uskalsivat hienosti hakea eilen vaaleissa eri virkoihin. Todettiin, että osa phukseista 
osaa ilmeisesti tunnistaa paremmin omat rajansa ja tietävät, miten hakea järkevästi 
vapaaehtoisvirkoihin omien aikataulujensa rajoissa. 
 
SCIHalloween ja JännäJännä-sitsit ovat tulossa ja pitävät kipparin kiireisenä.  
 

2. Haalaritilaus 
Kaksi phuksia haluaisi tilata uudet haalarit ja yksi on korjauttanut omansa puvustajakaverinsa 
kautta. Odotetaan vielä tilannetta KV-opiskelijoiden osalta ennen kuin ryhdytään toimiin. 
 

3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena) 
Kaikilla vaalijuttuja. 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Paljon FTMK-juttuja. 
 

15. Ulkosuhteet 
1. Vuosijuhlaedustukset 

Wähäjouluun on tulossa kolme kasaa; Pinjalla, Villellä ja Joelilla, joista Pinja ja Ville menevät 
killan edustuspaikoilla. Wähäjoulun avoimet jatkot ovat Serenassa, joka herätti kiinnostusta 
hallituslaisten keskuudessa. NuDe-vujut menivät hyvin Rahimin osalta ja hänellä oli kivaa. 
Rahim ja Adeola edustavat Athenea Median vujuilla. 
 

2. Tapahtuma Man@gerin kanssa 
Suvi ja Miska aloittavat tapahtuman sissimarkkinoinnin. Suvi selvittää oman sektorinsa 
budjettinsa tilanteen. Vaihdetaan tapahtuman nimi vetoamaan kiltalaisten Polin Appro haluihin 
ja markkinoidaan tapahtumaa sen kautta. 
 

3. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat, 
BMI-vastaavat) 
PizzaOravat ovat kyselleet kiltalaisilta mistä aiheista he haluaisivat kuulla. 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
SCIsitsien järjestelyitä on edistetty. NuDen kanssa on mietitty maalailuiltaa olkkarille 14.11. 

 
16. Muu toiminta 

1. Sakkojen päivitys 
Joel tarkistaa roikkuvat pöytäkirjat huomenna, jolloin voidaan määrittää niistä tulevat sakot. 
Ilonalle ja Suville yksi mieto sakko myöhästymisestä. Venlalle performanssisakko oman sektorin 
kuulumisten päivittämättömyydestä. Alan lupasi esittää kahden kokouksen päästä ajantasalla 
olevan sakkolistan. 
 

2. Hallitushengailu 
Hengaillaan seuraavaksi kävelyn muodossa. Ilona järjestää sinappimaistelun Miskan 
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barbiesynttärietkoille 15.11.. 
 

3. Seuraavan kokouksen pullavuoro 
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Jessicalla 
 

4. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Villellä ja Kakella myöhässä. 

 
17. Muut esille tulevat asiat 
Ville ilmoitti, että Isä Andreaksen koulutus [Marathonin vierailu Valamon luostarissa] oli arvonlisäveroton 55€ 
asti. 
 
18. Seuraava kokous 
Seuraava kokous on tiistaina 30.10. kello 8:15-10:15 Tietotekniikantalolla huoneessa A142. 
 
Joel tekee marraskuun kokouksille doodlen. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous 13:41. 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
────────────────── ────────────────── 
 
Pinja Hokkanen Markus Taskinen 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
 
 
────────────────── ────────────────── 
Joel Lappalainen Alan Pirdil 
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