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Hallituksen kokous 36/2019 

Aika: 21.11.2019 klo 10.15 

Paikka: A106 

 

Paikalla: 

Ville Vuorenmaa (Puheenjohtaja) 
Nestori Lautanala (Sihteeri) 
Katariina Korolainen 
Sini Hölsä 
Samuel Moawad 
Emma Kankkunen 
Antti Kari-Koskinen (Saapui kohdassa 6.) 
Markus Ihamuotila  
Tiina Pajukari  
Inkeri Rouvinen (Saapui kohdassa 16) 
 

 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

1. Kokouksen avaus 

Hallituksen puheenjohtaja avasi kokouksen klo 10.22. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Markus ja Kata. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

5. Ilmoitusasiat 

Nestori ilmoittaa evääksi Valkosuklaakuorrutettuja cashew-pähkinöitä ja pehmeitä, kuivattuja aprikooseja. 
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6. Kuulumiskierros 

Sini: “Päätin aloittaa kandin kirjoitttamisen alusta.” 

Kata: “Tuntuu, että olisin ensimmäistä kertaa pitkään aikaan kokouksessa. Ihan kivasti menee.” 

Emma: “Oon nukkunu huonosti, mutta koitan nukkuu ennen ähkyy.” 

Tiina: “Kandistressi alkaa realisoitua. Näin trippaavia unia viime yönä” 

Ville: “Hyvää kuuluu, mutta kiirettä riittää.” 

Nese: “Ensilumet oli rankka keissi. Oon nähny unta siitä, kuinka kiinalaiset hyökkää kandikeskukseen ja 
infolaiset on etulinjassa puolustamassa sitä.”  

Samuel: “Olin viime viikonloppuna median vuosijuhlilla Robert Kokkolan kanssa. Unirytmi pitäisi saada 
takaisin. ” 

Markus: “Oon ruvennu menemään nukkumaan aikaisemmin, mutta valitettavasti myös heräämään 
aikaisemmin. Kipparinvartit on tosi kivoja. :)” 

Antti Kari-Koskinen saapui klo 10.29 

Antti: “Yritysillan damage-kontrolli toimi, eikä mennyt ihan niin huonosti kuin olisi voinut mennä.” 

 

7. Talous- ja hallintoasiat 

7.1. Hyväksyttävät laskut 

Saaja Perustelu Summa Päätös 

Ninni Hietaniemi 
Ylimääräisen vuosijuhlamaksun palautus 
(paikka myyty eteenpäin) 110,00€ Hyväksytään. 

Robert Kokkola Vuosijuhlamaksun palautus (lukkarointi) 45,00€ Hyväksytään. 

Hanna Hämäläinen Vuosijuhlamaksun palautus (lukkarointi) 45,00€ Hyväksytään. 

Katant Vuosijuhlat snapsilasien lasermerkkaus 789,68€ Hyväksytään. 

Kangasniemen 
seurakunta Marathon: yöpyminen + rikkoutunut pöytä 562,93€ Hyväksytään. 

AYY Abipäivän tilavuokra 330,00€ Hyväksytään. 

AYY KV-pikkujoulujen ) tilavuokra 130,00€ Hyväksytään. 
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Saaja Perustelu Summa Päätös 

Vili Kurppa Marathonin kuskin hotelli, kurpitsat ja 
ensiapulaukku 118,19€ Hyväksytään. 

Niilo Lehtikuja Marathon tavaraa 153,90€ Hyväksytään. 

Aili Hukka 20v-vuosijuhlien skumpat 647,28€ Hyväksytään. 

Antti Kari-Koskinen 

Yritysillan 14.11.2019 tilan ja 
ruokatarjoilujen maksun loppuosa 
(ennakkomaksun 2000€ jälkeen 
maksettavaksi jäänyt määrä) 

654,00€ Hyväksytään. 

Ville Vuorenmaa Hallitusbrunssin tarjoiluja 3.11.2019 2,98€ Hyväksytään. 

Ville Vuorenmaa Vuorimieskillan vuosijuhlat 27.11.2019 
(75% x 80 € = 60 €) 60,00€ Hyväksytään. 

Hanna Hämäläinen Ethanan lentopallotreenit, kenttävuokra 84,00€ Hyväksytään. 

Tuuli Rasimus Infoähkyn phuksispeksin puvustus 10,00€ Hyväksytään. 

 

Aarne Talvelalle hyväksytään ennakkomaksu vuosijuhlien  sillistä varten 1200€. 

7.2. Uusien jäsenten hyväksyminen 

Markus Koljonen hyväksytään killan varsinaiseksi jäseneksi. 

7.3. Infoähky 

Infoähky tapahtuu ja jatkoille on myyty 5 kpl lippuja.  

Hallitus tulee lahjanantoon A-salin eteen paikalle 14.30. Lahjanantajia on tulossa paljon. Pääjuhlassa 
nautiskellaan.  

7.4. Muut asiat 

Historiikin TTER-selvitys on lähes valmis. Historiikin julkaisutilaisuus onnistui oikein mainiosti.  

 

8. Tapahtumat 

IEllä on 2 tapahtumaa jäljellä tänä vuonna. 

 

9. Viestintä 
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Ellan kuulumiset: 

“Selvittelin Kasperin kanssa meili-integraatiota. Ei selvinnyt ihan vielä, mutta edistyy (ehkä). Tukipyyntö 
g-suitelle lähetetty ja odotellaan vastausta. Päivitin nettisivujen lomakkeen ja sähköpostilistojen sivun siten, 
että mailchimp-listoille voi liittyä suoraan sieltä: https://athene.fi/hallinto/sahkopostilistat/.  

Aten kanssa Some-hommia, tällä viikolla tulossa paljon päivityksiä koska #VUJUT ! Tänään kukan julkistus 
klo 12! “ 

Tiedotetaan Olkkarin sulkemisesta Infoähkyn ajaksi perjantai-aamusta klo 10 maanantai-iltaan asti.  

 

10. Ulkosuhteet 

10.1. Vuosijuhlaedustukset 

Välimuistinnollaus 7.12. 

Manager pitää itsenäisyyspäivän vastaanoton Tampereella 6.12, Nestori oli alustavasti kiinnostunut(?)   

10.2. Athene x Nude: Late Brunch 

Tapahtuma onnistui! Jonkun verran ilmeni no show -ilmiötä, mikä osaltaan johti ylijäämäruokaan mutta 
saatiin about kaikki annettua eteenpäin. Ei-dokaavat ja kv-opiskelijat tuntuivat viihtyvän erityisen hyvin 
mikä oli iso plussa. Kannustan uutta ulkoneuvosta jatkamaan yhteistyötä, tosin heijastellen millä konseptilla 
ja ajankohdalla (esim. Onko ensilumien ja junkkarin päällä paras ajankohta :D) 

Raha-asioita kuten maksujen tarkistusta ja kulujen jakoa NuDen kanssa pitäisi vielä hommailla.  

10.3. Joulukortit 

Pohdittiin kortin designia. Kata dissainasi koko homman valmiiksi ideoimalla loistavan idean Tiinalle jo 
kokouksessa. 

10.4. Muut asiat 

HvTMK-tulee käymään Olkkarilla kiltiskierroksella 26.11. , eli samana päivänä kun on abipäivä, joten hälinää 
riittää sinä iltapäivänä.  

 

11. Yrityssuhteet 

11.1. Tulevat yritystapaamiset 

Ensi vuoden sopparineuvotteluita aletaan käymään Eemilin kanssa läpi joulukuun ja tammikuun aikana, 
kunhan Rekrymessut on saatu pois alta järkkäiltyä. Tarkoitus olisi jatkossa sopia uusista yhteistöistä ja 
sopimuksista jo ennen vanhojen sopimusten sopimuskauden päättymistä, jolloin yhteistyön jatkuminen olisi 

https://athene.fi/hallinto/sahkopostilistat/


Informaatioverkostojen kilta Athene ry 5 (8) 

PÖYTÄKIRJA 21.11.2019 

 

firmoillekin sulavampaa. 

11.2. Rekrymessut 28.11. 

Lähestyvät hyvää vauhtia. Näillä näkymin parhaimmillaan 10 firmaa on mukana, mutta näistä 4-6 kpl on 
vasta vahvistanut, että pääsevät paikalle. aTalentin kanssa yritetään katsoa mitä heidän kanssa messuilla 
voitaisiin tehdä. Aikaisemmilta vuosilta tuttuja konsepteja olisi esim. CV-/hakemusklinikka, CV-valokuvaus 
tms. 

11.3. Toimihenkilöiden kuulumiset (rekrymestari, excumestari, marathoonarit, YStävä, 
TEK-kiltayhdyshenkilö) 

Rekrymestarilla ja YStävällä pitää kiirettä, ja Excumestari odottaa vaihtoon lähtemistä. 

11.4. Muut asiat 

Pidettiin eilen miitti ensi vuoden ysvin Eemilin kanssa 2020 Yrityssuhdetoimikunnan hausta ja tiimin 
rakenteesta. Haun aikataulusta varmaan sovitaan yhdessä muiden haettavien virkojen takia, mutta 
ysvisektorin kannalta olisi loistavaa, jos haku saataisiin pihalle viimeistään pe 29.11. 

 

12. Opintoasiat 

12.1. Ajankohtaiset asiat 

Kähmyistä jäi vielä paikkoja vapaaksi.  

Kielikeskus x SCI -tapaaminen meni mukavasti. Kielikeskuksella on paljon palveluita, mutta 
kukaan ei tiedä niistä mitään. He ilmeisesti päivittävät INTO-sivujaan ahkerasti.  

12.2. Toimihenkilöiden kuulumiset (abinaattorit, abinat, hyvinvointigurut) 

Abinaattoreilla vaikuttaa menevän ihan hyvin; abipäivän järkkäilyt sujuu ja lukioinfoja on 
pidetty. Seuraajien puuttuminen huolestuttaa, ja toisaalta oli pientä hämmennystä siitä 
olisiko uusien abinaattorien rekry nykyisten vastuulla. Todettiin kuitenkin, että hallitus 
kantaa isoimman vastuun ja nykyisten tehtävänä on tämän vuoden abiasioista 
huolehtiminen. Abinaattorirekrystä laitetaan ilmoitus ysvitoimikuntarekryn kanssa samaan 
meiliin. 

12.3. Muut asiat 

Tefyn laitoksen “innovaatioagentti” Janne Halme kyseli hyviä kontakteja yritysyhteistyötä 
tekevistä opettajista. Risto suolataan. 

Johanna Ylipulli piipahtaa ti 17.12. kokouksessa.  
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13. Phuksi- ja ISO-asiat 

13.1. Kipparin Vartit 

Kipparin Vartit ovat olleet superantoisia, ja Phuksikapteeni on päässyt oikeasti kuulemaan miten 
phukseilla menee. Suurimmalla osalla phukseista menee tosi hyvin, vaikka onkin melkoinen kiire 
kouluhommien kanssa, ja kilta on tuntunut varsin omalta paikalta! 

13.2. ISOjen miitti 

Phuksikapteeni teki kepposen, ja onkin Turussa ISOvastaavan vaivalla Doodlaamana ajankohtana. 
Käyttää törkeästi veto-oikeuden ja siirtää tapaamisen todennäköisesti ei yhtään parempaan aikaan, 
eli Purkusession jälkeiseen päivään. 

13.3. Nelikiltaristeily 

Se tulee. Pelottavaa.  

13.4. Phuksien Hyvinvointivalmennus ja muut kevään häppeninkit 

Ensi vuoden toimijat ovat selvillä, joten kevättä aletaan suunnittelemaan Infoähkyn jälkeen, kun 
kaikilla kevääseen osallisilla ei ole enää niin kova kiire kaikkialle kokoajan. Pyörä laitetaan 
pyörimään Hyvinvointivalmennuksen lisäksi  ainakin Phuksijäynän osalta. 

13.5. Muut asiat 

Phuksikapteeni on askarrellut Inkubiolle uuden Fuksikapteenin vallan välineen (kts. Lasso vrt. 
Athenen sauva) ja tiedustelee killan halukkuutta korvata aiheutuneet kulut.  Hallitus selvittää 
toteutuneet kulut ja päättää korvaamisesta myöhemmin.  

Academic advising Kick-Off onnistui erinomaisesti. Tapahtumassa oli hauskaa ja konsepti sai 
kehuja.  

 

 

14. KV-asiat 

14.1. Toimihenkilöiden kuulumiset (ESTIEM responsible, Wappuwempula) 

- 

14.2. Muut asiat 

Pikkujoulut tapahtuu ensi viikolla ja ilmoittautuneita on n. 20 kpl tähän mennessä.  

KV-henkilöitä kannustetaan osallistumaan vuosijuhlien jatkoille.  
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Rekrymessuja voi myös kannustaa heille.  

Pikkujouluissa jaetaan KV-opiskelijoille Phuksikassit. 

 

15. Muut asiat 

15.1. Pöytäkirjojen tarkistukset 

15.2. Sakkojen päivitys 

Neselle 2 kpl sakkoja ja Antille 1 kpl.  

15.3. Muut esille tulevat asiat 

-  

Inkeri saapui klo 11.18. 

16. Seuraava kokous 26.11.2019. Eväsvuorossa Inkeri. 

 

17. Kokouksen päättäminen  

Päätetään kokous klo 11.19 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat   

___________________________________________________  ___________________________________________________ 

Markus Ihamuotila  Katariina Korolainen 

 

Puheenjohtaja ja sihteeri   
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___________________________________________________  ___________________________________________________ 

Ville Vuorenmaa  Nestori Lautanala 

 


