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Hallituksen kokous 33/2019 

Aika: 29.10.2019 klo 10.15 

Paikka: A142, Tietotekniikan talo, Konemiehentie 2, Espoo 

 

Paikalla: 

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja) 
Nestori Lautanala (Sihteeri) 
Sini Hölsä 
Ella Palo 
Emma Kankkunen (Saapui kohdassa 6) 
Antti Kari-Koskinen (Saapui kohdassa 6) 
Markus Ihamuotila (Saapui kohdassa 6)  
Tiina Pajukari (Poistui kohdassa 11.1, Palasi kohdassa 11.3) 
Inkeri Rouvinen 
Alan Pirdil (Saapui kohdassa 6)  
 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.16. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sini ja Ella. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

5. Ilmoitusasiat 

Ella ilmoittaa evääksi Nepalilaisia suklaita. 

6. Kuulumiskierros 
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Alan ja Emma saapuivat klo 10.17. 

Sini: “Olin viikonlopun maalla ja se oli best.” 

Emma: “Menin eilen ennen puoltayötä nukkumaan.” 

Markus ja Antti saapuivat klo 10.18. 

Markus: “Marathon väsyttää.” 

Nese: “Nukkunu vähän mut silti todella pirtee.” 

Ella: “Ihan hyvää kuuluu. ->Selvitty tenttiviikosta ja vujut oli hauskat.” 

Tiina: “Ite olin kanssa juhlimassa viikonloppuna. Väsyttää.” 

Inke: “IEn kauhuviikko on puolivälissä.” 

Antti: “Tulin äsken tierillä tänne. Veljentyttären 2v synttäreillä oli hyvä meno.” 

Alan: “Väsyttää… unirytmi on vähän hankala atm.” 

Ville: “Pientä väsymystä.” 

 

 

7. Talous- ja hallintoasiat 

7.1. Hyväksyttävät laskut 

Saaja Perustelu Summa Päätös 

Nokian Panimo Oy Marathon panimokierros 694,40€ Hyväksytty 

Kirjapaino Bookcover Oy Kukan paino 465,00€ Hyväksytty 

Eero Petrell Ylimääräisen jäsenmaksun palautus 8,00€ Hyväksytty 

AYY Tassufest kaadon tilavuokra 120,00€ Hyväksytty 

 

Saaja Perustelu Summa Päätös 

Samuel Matias Moawad Kokouseväät 21.10.2019 5,00€ Hyväksytty 

Samuel Matias Moawad AaltoES edustuskulut 4.10.2019 60,00€ Hyväksytty 

Samuel Matias Moawad Media Ry vujuedustus 16.11. 45,00€ Hyväksytty 

Samuel Matias Moawad Teekkariperinnejuhlaedustus 8.11.2019 60,00€ Hyväksytty 
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Ella Palo Valta ry vuosijuhlakulut 43,50€ Hyväksytty 

Antti Kari-Koskinen Vaalikokouksen tauon tarjoilut 22.10. 92,42€ Hyväksytty 

Antti Kari-Koskinen Aaltoes vuosijuhlien 4.10.2019 
edustuskulut 60,00€ Hyväksytty 

Kasper Nurminen Unskin pitkän tarjoilut Tietskarijengin 
rastille 23,58€ Hyväksytty 

Oliver Mulari Kukan toimituksen kokouseväät 21,01€ Hyväksytty 

Antti Kari-Koskinen Vaalikokouksen 22.10.2019 tauon 
juomatarjoilut 17,65€ Hyväksytty 

Katariina Korolainen Valmistujaiskahvit 26.9.  ja 24.10.  44,43€ Hyväksytty 

Katariina Korolainen Rotaatiovalun edustuskulut + lahja  67,09€ Hyväksytty 

 

7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Antti Regelin hyväksytään varsinaiseksi jäseneksi sillä ehdolla, että hän maksaa jäsenmaksun. Sini 
tarkistaa maksun. 

7.3. Kiltanauhat 

Ella on valmistellut 5 ehdotusta kiltanauhadesignista. Järjestetään äänestys facebookissa parhaista 
vaihtoehdoista ja dedis on tämän viikon loppuun perjantaihin mennessä. Ella tekee alustukset 
nauhoista. 

7.4. Muut asiat 

Vujumaksumuistutukset on lähetetty. Muutama henkilö on sanonut, ettei välttämättä pääsekään 
vujuille. Sini edistää asiaa. 

8. Tapahtumat 

8.1. AfterSCI-sitsit 

Tapahtuma pidetään tänään. Jatkoille voivat halukkaat tulla.  

8.2. HöpöHöpö-sitsit 

Tapahtumaan ollut vähän vaikeuksia löytää lukkareita, mutta asian pitäisi nyt olla kunnossa. Nestori 
on mm. ensimmäistä kertaa lukkarina.  

8.3. Killan kongi 

Killan kongi on kokenut kolauksia kiltalaisen lainauksessa. Killan gongi on ilmeisesti hajalla. 



Informaatioverkostojen kilta Athene ry 4 (8) 

PÖYTÄKIRJA 29.10.2019 

 

Korjaamiseen liittyvät yksityiskohdat selvitetään.  Tällä hetkellä kiinni rautalangalla. Pitää varmaan 
korjata ennen vujuja. 

8.4. Muut asiat 

Inkeri tahtoo jatkaa tapahtumakulttuurin kehittämistä uuden IEn kanssa tulosten vahvistamiseksi, 
joten projekti venyy hieman pidemmälle.  

Ville ehdotti uuden hallituksen kanssa palaveeraamista ensi kevään tapahtumista.  

9. Viestintä 

9.1. Mailchimp 

Tällä hetkellä käytössä on ilmaisversio, joka on toiminut suhteellisen hyvin. Free Plan ilmeisesti kuitenkin 
muuttuu siten, että tilaa on vaan yhdelle listalle. Muutenkin ongelmia on esiintynyt, kun listoja on yritetty 
muuttaa.  

Keskustelu: Onko tarvetta useille Audienceille? Tällä hetkellä listoja on kuusi, joista tärkeimpiä jäsenet, 
rekry & ähky. 

Muita vaihtoehtoja kuin MailChimp, esim Google pluginit tai kilpailevat yritykset kuten ActiveCampaing.  

Ella selvittää vaihtoehtoja ensi vuotta varten.  

9.2. Muut asiat 

-  

 

10. Ulkosuhteet 

10.1. Late Brunch with NuDe 15.11. 

Miittasin NuDen IE:n kanssa, Tapahtuma ulos varmaan tällä viikolla. Sovittiin alustavasti ettei tarjota tai 
myydä alkoholia ja ruoka olisi lähtökohtaisesti vegaanista. Paikkana joku Otaniemen saunatiloista ja aikana 
varmaan klo 16/17 eteenpäin.  

10.2. Marathonin vierailu Man@gerin luona 24.10. 

Ulkoneuvoksen supersalainen juoninta marathoonareiden ja Man@gerin kanssa mahdollisti Athenen 
vierailun sisarkillan luona, vaikka erillistä reissua ei tänä vuonna juhlavuoden kiireiden takia saatu 
järjestymään. Marathoonareiden mukaan vierailu oli hyvin onnistunut ja yhteistyö Man@gerin kanssa sujui 
hyvin!  

“Tampere on villi Länsi.” 
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10.3. Muut asiat 

- 

 

11. Yrityssuhteet 

11.1. Helsinki Case Night 30.10. 

Järjestetään huomenna klo 17 alkaen. Vihdoin alkaa kuviot olla jotenkin selvillä. 
Osallistujamäärätavoitteeseen ei ihan päästä, mutta väkeä on kuitenkin tarpeeksi, että tapahtuma saadaan 
hyvin järjestettyä. 

Tiina poistui klo 10.53. 

11.2. Yritysilta (14.11.) & Rekrymessut (28.11.) 

Yritysillan tilaa on selvitetty ja yksi tarjous saatu GLO Hotel Artista. Tarjous on kuitenkin budjettiin ehkä 
hieman kallis, joten pohditaan mitä tehdään. Neljäs firma pitäisi vielä saada mukaan.  

Rekrymessuja varten firmoille on lähetetty tapahtuman speksit ja muu informaatio. T-talon aula on jo 
varattu jonkin aikaa sitten. Käytännön suunnittelu alkanee kunhan saadaan ainakin Case Night hoidettua 
pois alta. 

 

11.3. Muut asiat 

Tiina palasi klo 10.58. 

 

12. Opintoasiat 

12.1. Koulutusneuvoston ja SCI:n kuulumisia 

Koulutusneuvostossa oli hyvää keskustelua uudesta OPSista ja opetuksesta yleensä (esim. 
sen suhteen, miten opetuksen arvostaminen  ja opiskelijoiden stressaantuminen linkittyvät 
yhteen). Kävimme myös läpi kurssipalautteita, teknillisyysvaatimuksen poistumista  ja 
valmistumispäivien uudistumista jokakuukausittaisiksi. 

SCIn opetuksen johtoryhmässä esiteltiin opiskelijamäärien lisäämistä (koska Suomen 
hallitus toivoo  50% suomalaisista olevan korkeakoulutettuja); infolla suunnitelmat 
kasvattaisivat toteutuessaan sisäänottoa 50:een vuonna 2021 ja lopulta 60:een vuoteen 
2030 mennessä. Keskustelimme pitkään resurssien riittävyydestä ja opiskelijayhteisöjen 
(kiltojen) merkityksestä opiskelijoiden haltuunotossa, sekä yliopiston vastuusta 
kiltatoiminnan tukemisessa. 



Informaatioverkostojen kilta Athene ry 6 (8) 

PÖYTÄKIRJA 29.10.2019 

 

Lisäksi aiheina pyörivät mm. vapaavalintaisten opintojen vähentämisen kriteerit (infolla 
toteutuneet, joten 10 noppaa siirretään; kts muutokset vaihto-opintoihin alla), Elements of 
AI:n hyväksyminen 1 nopan kurssina sekä SCI Awards. 

 

12.2. Vaihto-opinnot 

Vapaavalintaisten opintojen vähenemisen seurauksena vaihdon toteuttamisen suhteen 
tulee vähän uusia kikkailuja. Käytännössä jatkossa vaihdon voi suorittaa seuraavin 
komboin: 

a) International studies minor –sivuaine 25 op:n laajuisena (tällöin sivuaine on 
“kokonaisuus”, koska se on suoritettu yhdessä ulkomaisessa yliopistossa) + 15 op 
vapaita Aallossa käytettäviksi 

b) Sivuaine Aallossa 20–25 op laajuisena + “tuplasivuaine” vaihdossa. 
Vaihto-opintoihin tulee suunnitella 30 op, mutta 20–30 op suoritettaminen riittää 
(apurahaan on oikeutettu, jos vaihdosta tulee min. 20 op/lukukausi). Tällöin 
tutkinnosta ylimenevät 5–10 op voi sisällyttää maisteriin tai esim syöttää hanhille. 
 

12.3. Muut asiat 

Risto esittelee suunnitelmiaan uuteen OPSiin Olkkarilla ke 30.10. klo 15. Periodin purku on 
torstaina ja Aliisa käy esittelemässä Bariston aikana dippatyötään. 

Johanna Ylipulli aloittaa ensi viikolla ma 4.11! 

Vaihtoinfon ajankohdaksi on Mari Dagnallin kanssa sovittu ke 4.12. klo 16–, Kata tekee 
FB-tapahtuman ja järkkäilee vaihtareita ja tarjoiluja paikalle. 

 

13. Phuksi- ja ISO-asiat 

13.1. PhuksiSCIva ja PhuksiSCItsit 

Design factorylla on tällä hetkellä design hackathon. Tänään järjestetään sitsit, johon on paljon 
rahaa käytettävänä. Tapahtumat järjestyy. 

13.2. Phuksikapteenin lomasijaiset 

Marathon onnistui. 

13.3. Muut asiat 

Kipparinvartit alkavat ensi viikolla. 
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14. KV-asiat 

14.1. SCI:n KV-kippareiden ja -koordinaattorien kokous 

Orientaatioviikosta saatu hyvää palautetta KV-opiskelijoilta. Tammiorientaation aikataulut 
kismittää muita, mutta ei koske meitä koska meille ei tule keväällä uusia KV-opiskelijoita.  

Huonosta yhteistyöstä ja surkeasta kommunikaatiosta EIT:n kanssa on mouhottu. 
Koitetaan järjestää kahdenkeskeinen kokous EIT-koordinaattorin kanssa, jossa päästään 
mouhoamaan lisää ja kehittämään yhteistyötä seuraavia vuosia ajatellen.  

14.2. Muut asiat 

Pohditaan KV-ISOjen kanssa jotain yhteistä low-effort tapahtumaa ulkkareille.   

 

15. Muut asiat 

15.1. Pöytäkirjojen tarkistukset 

- 

15.2. Sakkojen päivitys 

Sakkoja annetaan 1 kpl Antille, Emmalle ja Markukselle.  

15.3. Muut esille tulevat asiat 

Halperseen doodle tehty. Toimareiden haku järjestetään pian. Kootaan driveen pohja hauista, joka voidaan 
lähettää eteenpäin. Markus ja Ville edistävät asiaa.  

Vuosijuhlien jatkopaikan paljastaminen herätti paljon keskustelua. Järjestimme suuntaa-antavan 
äänestyksen, jonka tulos on 4 - 3 paikan paljastamisen ja laajemman lipunmyynnin puolesta. Vujutirret 
edistävät asiaa. 

 

16. Seuraava kokous 5.11.2019. Eväsvuorossa Tiina. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous klo 11.40. 
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Pöytäkirjantarkastajat   

___________________________________________________  ___________________________________________________ 

Sini Hölsä  Ella Palo 

 

Puheenjohtaja ja sihteeri   

___________________________________________________  ___________________________________________________ 

Ville Vuorenmaa  Nestori Lautanala 

 


