
 
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 
Hallituksen kokous 39/2018 
Aika: 19.12.2018, 20:00 
Paikka: Servinkuja 3 B 33 
 

Paikalla:  

Joel Lappalainen (puheenjohtaja) 

Alan Pirdil (sihteeri) 

Venla Väärälä (pöytäkirjantarkastaja) 

Pinja Hokkanen (pöytäkirjantarkastaja) 

Jessica Mason 

Miska Kulmala 

Suvi Hämäläinen 

Katri Niemi 

Markus Taskinen 

Ilona Rahnasto 

Ville Vuorenmaa (saapui kohdassa 6) 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous kello 20:18. 
 
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 Venla Väärälä ja Pinja Hokkanen. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Poistettiin esityslistan kohdat 8.7 Palkittujen tekstit nettiin ja 12.2 Rekryjulkaisu. Lisättiin kohta 16.5 
Märän vetäminen. 
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Ilmoitusasiat 
Alan ilmoitti, että tänään on oiva hetki pitää performansseja. Postissa on tullut Koneinsinöörikillan ja 
Puunjalostajien joulukortit, Kvantti, Geometres, Rapula- ja Joulutisle sekä kutsu Polyteknikkojen orkesterin 
konserttiin. Katri ilmoitti kaipaavansa Villeä. Ilona rullasi paikalle kokouseväiksi muffineita ja 
lakritsisuklaaknöölejä. Joel ilmoitti, että eslissä on numerointi väärin. Miska ilmoitti, että olemme 
kokoustaneet vuoden aikana useammin kuin Prodekon hallitus. Joel ilmoitti, että meillä on viimeinen 
kokous. Alan ilmoitti, että Ville Vuorenmaa aikoo saapua kokoukseen. Joel ilmoitti, että keskitytään 
kokouksessa olennaiseen, eikä pitkitetä sitä turhaan. Joel ilmoitti, että kokouseväinä olevat 
vegaanimuffinssit olivat hyviä. 
 
6. Mitä kuuluu? -kierros 
Markus: Huomenna lähden Jyväskylään, jossa olen kaksi ja puoli viikkoa. Moro ja hyvää uutta vuotta jne. 
Vietän rauhallista lomaa. 
Venla: Ensimmäistä kertaa sitten lapsuuden on innoissaan Joulusta. Lähtee Tampereelle viettämään Joulua 
kaverin kanssa, jonka lisäksi vanhempien kanssa vietetään Joulua jo lauantaina, joten saa parhaat puolet 
molemmista joulunvietoista. 
Jessica: Tulin AYY:n vapaaehtoisten virkistyksestä, jossa oltiin Prison Islandilla. Jäi hyvä voittajafiilis! 
Ilona: Kuuluu ihan hyvää. Vielä hommia, harmittaa. Yritän lomailla. Ei tunnu, että ehdin. Odotan, että 
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pääsen päiväksi nukkumaan ja sitten takaisin hommiin. 
Miska: Ihan hyvää. Vähän hyperfiilis. Emmä tiiä, outo olo. Väsytti tänää sikanam mut nyt ei väsytä yhtään. 
Suvi: Ihan hyvää. Sain kandin palautettua. Pikkuhiljaa jouluun päin. 
Katri: Oli ihana aamu. Kävi Oton ja Villen kanssa aamupalalla ja Amos Rexissä (?). Jonottivat 45min, mut ei 
menneet lopulta sisään aikatauluongelmien takia. Jonossa oli hauskaa. 
Pinja: Kuuluu hyvää. Viime viikolla ollaan menty “fuck everything” -asenteella. Syksyltä ei tule noppia, 
koska jätti tekemättä vaativan esseen. Vähän on vielä hommia, mutta ei se mitään. Mennään eteenpäin ja 
on kivaa, että pääsee urheilemaan kunnolla, kun ei ole aikatauluesteitä! 
Joel: Tosi haikea fiilis, että on vika kokous. Superouto ja innostunut fiilis samaan aikaan. On kiitollinen 
vuodesta ja on oppinut paljon kaikenlaista vuoden aikana. Ekstaasissa uudenvuodenbileistä. 
Alan: Eipä ihmeempiä. 
 
Ville saapui 20:38. 
Siirryttiin kohtaan 16.1 Sakkojen päivitys 
 
 
7. Hyväksyttävät laskut 
 

Laskut: 
 

Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

Aalto-yliopiston 
kauppatieteiden 
ylioppilaat ry 

Sahan tilavuokra 26.11.2018 abisitseillä  400,00€  Hyväksyttiin 

Visuaalinen Pinta Oy  Pallomeri Infoähkyn jatkoilla  1 178€  Hyväksyttiin 

 

Kululaskut: 

 

Saaja  Perustelu  Summa  Päätös 

Mari Hirvi  Periodin purun tarjoilut  46,42€  Hyväksyttiin 

Matti Talvela  Pizzaa & Pähkinää 12.12. pizzat  185,30€  Hyväksyttiin 

Pinja Hokkanen  Kokouseväät 13.12  5,00€  Hyväksyttiin 

Iines Vuorjoki  Vujutiimin virkistysmatka  49,00€  Hyväksyttiin 

Sofia Levonen  Olkkariklubin 21.11.2018 tarjoilut  14,37€  Hyväksyttiin 

Sara Ikonen 
Abisitsien pöytäliinat sekä alku- ja 
jälkiruuat 

188,15€  Hyväksyttiin 

Katri Niemi 
Edustuskulut Prosessiteekkarien 
vuosijuhlilla 21.9.2018 

48,75€  Hyväksyttiin 

Katri Mäki-Kullas 
Laitoksen ESTIEM-matkatuki 100€. 
Local Group Exchange Gdansk 
23.-27.5.2018. 

100,00€  Hyväksyttiin 

 

Nostettiin malja Katrille.  
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Myönnettiin Ville Vuorenmaalle oikeus maksaa itsenäisesti laskuja puheenjohtajan tai 

varapuheenjohtajan hyväksynnällä vuoden loppuun asti. 

 

 

8. Talous- ja hallintoasiat 
1. Uusien jäsenten hyväksyminen 

- 
 

2. Uuden hallituksen perehdyttäminen ja testamentit 
Joel muistutti testamenttien määräajan olevan 23.12. Myöhässä olevista testamenteista olisi 
kohteliasta ilmoittaa saajalle. 
 
 

3. Hallitusvaihto 11.-13.1. 
HalPerSe on Markuksen mökillä. Joel ja Markus laativat infopaketin tulevan vuoden hallituksen 
jäsenille. 
 

4. Professuurin lahjoittajayritysten kiitostaulu 
Joel ja Ilona saivat koululta maksuhyväksynnän, odotetaan vielä lopullista lahjoittajien listaa. 
Tauluvalinta on tehty ja se tilataan välittömästi, kun edellämainittu ehto täyttyy.  
 

5. Avoimet saatavat 
Haalarimaksujen osalta on saamatta enää yhden kv-opiskelijan maksu. Ville kiitti Venlaa 
sinnikkäästä perimisestä ja pyysi muuta hallitusta antamaan Venlalle tsemppihalin. 
Lisäksi edelleen saataavana on yksi vuosijuhlamaksu, joka on syntynyt väärinymmärryksestä ja 
kommunikaation puutteesta. 

 
 

6. Arkistot G Suitessa 
- 
 

7. Flowdock 
Flowdockiin on lähetetty hakemus Non-profit -sopimusta varten. Joel oli miettinyt myös 
Mattermostia, mutta sen alustaminen esim. Otaxilla olisi työmaa. Slack on aivan liian kallis. 
 

8. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä, 
Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset) 
Viimeisiä vetelevät, ei ihmeempää. Kilta ei romahtanut, vaikka oli nahkatiistai [nahkatorstain 
sijaan]. Vujutiimin kanssa tsekataan, mitä kaikkia laskuja on vielä tulossa. Namusetä tehnyt vikan 
ison päivityksen, ja ensi vuodeksi saatiin korotettua S-Business luottorajaa 2000 euroon. 
Historiikkitoimikunnalle ja kulttuurineuvoksille kuuluu hyvää. 
 

9. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Kaksi yrityksille lähtevää laskua odottavat Pinjalta laskutuslupaa. 
- Laitossopimus on laskutettu ja korkeakoulusopimus laskutetaan nyt, kun abisitsien tilalasku on 
saapunut. 
Sovittiin sekä uudenvuodenbileiden, että yleisesti kaikkien tämän vuoden kulujen viimeiseksi 
tilittämispäiväksi 7.1.2019. 
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Siirryttiin kohtaan 16.5 Märän vetäminen. 
 

 
9. Tapahtumat 

1. AA-Kerhon vuosijuhlat - 15.12. 
Vuosijuhlat sujuivat hyvin ja järjestäjillä oli hauskaa. 
Joel komppasi, että sitsit olivat hyvät ja totesi, että lukkarina oli kivaa tehdä läsyä AK:n 
lukkareiden kanssa. 
 

2. Killan pikkujoulut - 20.12. 
Pikkujoulut ovat huomenna ja ne pikkujoulustuvat. 
 

3. Uudenvuodenbileet - 31.12.-1.1. 
Joel kävi läpi illan kulun. Bileet alkavat 20:00 ja loppuvat 02:00. Uusia esiintyjiä ovat Paska 
Hyppönen, Lakka Pemmi ja Simo Kaivola. Uusi vuosi otetaan vastaan konfettisateella sisätiloissa.  
Joel teki järjestelyvastuille excelin. Joel ilmoitti, että budjetti on tällä hetkellä 985€ voitolla. 
Pyydetään uuden hallituksen jäseniä järjestelyavuksi. Katri laittaa kiltalaisille mainoksen, jossa 
ilmoitetaan lippujen rajallisuudesta. 
 
Sovittiin tapaaminen uudenvuodenbileiden tiimoilta päivälle 29.12. 
 
Siirryttiin kohtaan 16.5. 
 

4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 
Lukkarit eivät vastanneet kuulumiskyselyihin, mutta heille välitettiin hallituksen palautekysely 
toimareille. PikkuIElle vaikuttaa kuuluvan hyvää. He ovat haikeina kuluneesta vuodesta. Miska 
totesi, että IE-elämä ei jatku, mutta elämä jatkuu. 
 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 

 
10. Phuksiasiat 

1. Phuksisektorin kuulumiset 
Siirryttiin kohtaan 16.1 
Palattiin kohdasta 16.1 
 
Markus kävi SCIlounaalla. SCI:n killat saivat Team Building and Co-operation palkinnon 
orientaatioviikosta ja koko vuoden läpi jatkuvasta phuksityöstä. Palkintona neljälle killalle 
jaettavaksi saatiin 500 euroa. Jätettiin palkintorahojen käyttökohteen miettiminen keväälle. 
 

2. Haalaritilaus 
Haalaritilaus on edelleen jäissä. Tilauksessa on mukana kymmenen ihmistä, joiden koordinointi on 
lähestulkoon mahdotonta. Tilausmäärä on yhtä ihmistä vaille selvä. Tilauksen kanssa pyöritään 
noidankehää, jossa ei voida tietää hintoja, koska ei ole tilausmäärää tiedossa, mutta toisaalta ei 
voida tietää tilausmäärää sillä ei ole hintaa selvillä. 
 

3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena) 
Hercules ja Xena ovat hyvillä mielin tiputtaneet hanskansa. 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
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Otettiin huikka juomaa. 
 
11. Ulkosuhteet 

1. Vuosijuhlaedustukset 
Suvi totesi, että on Ihanaa, että vuosijuhlaedustukset ovat käsittelyssä ja nostettiin tälle maljaa. 
 

2. Alumnisuhteet 
Joel ja Otso tapasivat Riston kanssa, ja keskustelivat muun muassa Flowdockin käytöstä. Luodaan 
lisäksi mukava ympäristö, jossa voi kysyy opintoneuvojilta apua. (?)  
 

3. Joulukortit 
Suurin osa joulukorteista on viety saajille. 
 

4. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat, 
BMI-vastaavat) 
Toimareille on välitetty palautelomake hallituksen toiminnasta. 
 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Suvi on palauttanut hallitustestamenttinsa ja kandinsa sekä ostanut lentoliput vaihtomaahan. 
 
Siirryttiin kohtaan 16.1. 
 

12. Yrityssuhteet 
1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat 

Kaksi viimeistä laskua voidaan lähettää yrityksille, jonka jälkeen kaikki saatava on laskutettu. 
Pinja lähettää yritysyhteistyökumppaneille kiitosviestin, jossa yritykset yhdistetään samalla ensi 
vuoden yrityssuhdevastaavaan eli Anttiin. 
 

2. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta, 
TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta) 
Katri Saarinen totesi yläkerrasta viestillä: “Hyvä pöhinä kuuluu sieltä kokouksesta.” 
 
 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Uutta ysviä on perehdytetty ysvihommiin 4,5 tuntia. Pinja on erittäin iloinen, että pääsi vuoden 
alussa asetettuihin budjettitavoitteisiin. 
 
Siirryttiin kokoustauolle ajassa 22:09. 
Palattiin kokoustauolta ajassa 22:14. 

 
13. KV-asiat 

1. KV-sektorin kuulumiset 
Venla on karhunnut viimeisiä haalarimaksuja ja toivoi, että keväästä tulee onnistunut. 
 

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

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 

 
14. Tiedotusasiat 
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1. Viestintäsektorin ajankohtaiset asiat 
Viestintäsektorilta on vielä muutama viimeinen asia vielä tekemättä, jotka vaikuttavat myös 
testamentin tekemiseen. Keskusteltiin hallituksen yhteiskuvan ottamisesta, mutta ei päätetty sen 
ottamisen suhteen mitään. 
 

2. Viikkotiedote 
Viimeinen viikkotiedote on lähtenyt. Katri harkitsee Binitiedotteen lähettämistä. 
Nostettiin malja viikkotiedotteelle. 
  

3. #athenehommat 
Nostettiin malja athenehommille. 
 

4. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat) 
Toimareille kuuluu hyvää ja he toivottavat hyvää Joulua. 
 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 
 

 
15. Opintoasiat 

1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat 
Diskreetin matematiikan kurssi siirtyy neljännestä periodista viidenteen periodiin toisen kurssin 
kanssa olleiden aikataulupäällekkäisyyksien takia. Maanantaina oli viimeinen infon johtoryhmän 
weekly -tapaaminen.  
 

2. Hyvinvointi 
Joel ja Ilona kävivät juttelemassa Jari Ylitalon kanssa itsensä johtaminen- ja tunteminen kurssista 
sekä opiskelijoiden hyvinvoinnista. Juteltiin yleisesti hyvinvoinnista hänen kanssaan. Pohdittiin, 
voisiko infolla olla tuotantotalouden opiskelijoille suunnatun Tuotantotalous 2 -kurssin kaltaista 
kurssia, jossa vierailtaisiin eri yhteistyöyrityksissä, tutustuttaisiin eri toimialoihin ja kuultaisiin 
yritysten johtamis- ja hyvinvointitoimista. . Keskustelussa heräsi, että ensi vuonna Athene voisi 
kartoittaa potentiaalisia yrityksiä tällaiseen toimintaan. 
 

3. Olkkarin kirjahankinnat 
Ilona ostaa Facebook-kyselyn perusteella kirjoja olkkarille ja ujuttaa listaan yhden oman kirjan. 
Kirjahankinnat ovat saanut kehuja Prodekon aktiiveilta. 
 

4. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat,  Hyvinvointigurut) 
Mari ja Cecilia vaikuttivat tyytyväisiltä vuoden viimeiseen Periodin purkuun. Abinaattorit hoitavat 
perehdytystä seuraajille ja juttelevat Riston kanssa. 
 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Ilona perehdytteli seuraajaansa tänään. 
 
 

16. Muu toiminta 
1. Sakkojen päivitys 

Saavuttiin kohdasta 6. 
Alanin performanssi oli muiden hallituslaisten muistuttaminen eri teitse. Jessica sai Vuoden 
apusihteeri -palkinnon. 
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Siirryttiin kohtaan 16.5. 
 
Saavuttiin kohdasta 16.5. 
Miska piti pantomiimiperformanssin. 
Suvi oli tehnyt performanssikseen blörssillä [eli sinapilla] maalatun sinappiaiheisen maalauksen. 
Siirryttiin kohtaan 16.5. 
 
Saavuttiin kohdasta 10.1. 
Markus lankutti performanssikseen minuutin verran ja totesi, että se sattui mahaan. 
Siirryttiin takaisin kohtaan 10.1. 
 
Saavuttiin kohdasta 11.5. 
Katrin performanssi oli itse piirretty sarjakuva, jonka hän luki ääneen. 
Siirryttiin kohtaan 16.5. 
 
Jesse Palo oli ostanut hallituslaisille skumppapullon. Kiitokset Jesselle skumpasta. Joel ilmoitti 
tuoneensa skumpan. 
 
Markus soitti toiseksi performanssikseen kurkullaan Toton African. 
 
Venla kuittasi seitsemän performanssia sanoittamalla uudelleen kuusi joululaulua 
doodleaiheiseksi ja arvuuttelemalla niiden melodioita biisinimien perusteella. 
Kappaleet olivat: 
Vituttaa (alkuperäinen: Kulkuset) 
Doodlataan taas (alkuperäinen: Joy to the world) 
Viime yönä (alkuperäinen: Last christmas) 
Doodle taas, myöhässä taas (alkuperäinen: Jouluyö, juhlayö) 
Mä taas unohdin (alkuperäinen: Feliz Navidad) 
Vittu mä vihaan doodlaa (alkuperäinen: Petteri punakuono) 
 
Pinja ilmoitti tuoneensa kaksi tölkkiä glögiä ja punaviinipullon. 
Katri ilmoitti tuoneensa skumppapullon ja yhden mörön. 
Suvi ilmoitti tuoneensa 8 kaljaa. 
 

2. Hallitushengailu 
Olemme hengailemassa. 
 

3. Seuraavan kokouksen pullavuoro 
Seuraavan kokouksen pullavuoroa ei ole. Joel lupasi tarjota puhiksen varteille lounaat T-talon 
Sodexosta. 
 

4. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Tarkistukset rullaavat ajallaan. 
 

5. Märän vetäminen 
Saavuttiin kohdasta 16.1. 
Nostettiin maljaa. 
Siirryttiin kohtaan 7. Hyväksyttävät laskut 
 
Saavuttiin kohdasta 8.9. 
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Nostettiin maljaa. 
Siirryttiin kohtaan 16.5. 
 
Saavuttiin kohdasta 16.1 
Nostettiin maljaa. 
Siirryttiin kohtaan 9.1 
 
Saavuttiin kohdasta 9.3 
Nostettiin maljaa. 
Siirryttiin kohtaan 9.4 
 
Saavuttiin kohdasta 16.1 
Nostettiin maljaa. 
Siirryttiin kohtaan 12.1 
 
Katri aloitti vesiputouksen. 

 
17. Muut esille tulevat asiat 
Joel tekee Doodlen puhiksen varteista tammikuun alkuun. Joel halusi kunkin hallituslaisen kuvaavan 
Joelille hallitusvuotta yhdellä lauseella puhiksen vartteihin mennessä. 
 
Suvi ilmoitti, ettei itkenyt kokouksen aikana kertaakaan, mutta Katri on. Katri totesi, että ilmeisesti hänellä 
on tunteet. 
 
Ville avasi avoimien saatavien vuosijuhlamaksutilannetta uusiksi. Maksun perimisen ollessa mahdotonta 
päätettiin, että jätetään periminen tähän. 
 
Pinja Hokkanen on hakenut hallituksen postilaatikon kautta 50€ tapahtumarahaa ysvitmk:n vaihtoon. 
Myönnettiin Pinjalle 50€ budjetiksi ysvitmk:n vaihtoon. 
 
Ilona ilmoitti, että muffineita on vielä tarjolla. 
Markus ilmoitti, että sopi SCI-lounaalla menevänsä Susanna Reunasen kanssa laskettelemaan laajavuoreen. 
 
18. Seuraava kokous 
Seuraavan Athenen hallituksen kokouksen järjestää vuoden 2019 Athenen hallitus. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Päätetiin kokous 23:03. 
 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 
 
 
────────────────── ────────────────── 
 
Venla Väärälä Pinja Hokkanen 
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Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
 
 
────────────────── ────────────────── 
Joel Lappalainen Alan Pirdil 
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