
Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 11/2020 
Aika: 17.3.2020, klo 14:15 
Paikka: Etäkokous 
 
Paikalla: 

Hallitus 
Katri Niemi (PJ) 
Samuel Moawad (Sihteeri) 
Alessa Aila 
Atte Makkonen  
Ilona Malmivirta 
Oliver Mulari 
Helena Rautiainen 
Ken Riippa  
Aarne Talvela 
Jaakko Vintturi 
Eemil Rantala (saapui kohdassa 6) 

 
Muut läsnäolijat 
Kaarlo Liukkonen 
Nestori Lautanala (saapui kohdassa 3) 
Elina Ståhlberg  (saapui kohdassa 5) 
Ilona Rahnasto (saapui kohdassa 6) 
 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous kello 14:16. 

 
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 pöytäkirjantarkastajiksi Oliver Mulari ja Ken Riippa.  
 
Nestori saapui klo 14:16 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 

 
5. Ilmoitusasiat 
Koronaviruksen aiheuttamien toimenpiteiden vuoksi pidämme etäkokouksen Google 
Hangoutsissa. Kokouksessa puheenvuoroa voidaan pyytää alustan chatin kautta. 

 
Elina saapui klo 14:18. 
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6. Mitä kuuluu? -kierros 
Alessa: Työhaastattelu jännittää. 
Atte:  On viettänyt karanteeninsa töissä ja pysynyt terveenä. 
Samuel: On ollut kotona karanteenissa ja yrittänyt rytmittää arkea. 
 
Ilona R ja Eemil saapuivat klo 14:21. 
 
Ken: Hyvää kuuluu. Estiem reissun vuoksi on joutunut kahden viikon karanteeniin. 
Ilona M: Nauttii etätoiminnasta, mutta oman tekemisen agitoiminen kotona on vielä haastavaa. 
Aarne: Elämä on kaikesta huolimatta rullannut hyvin. Karanteenin ilot löytyvät luonnosta. 
Eemil: On pitänyt hauskaa kotona.  
Jaakko: Viikko on ollut teknisten ongelmien selättämistä. 
Oliver: Karanteeni on samanlaista kuin normielämä. Jodelii ja CS. 
Helena: Tuleva muutto stressaa, sillä osa muuttomiehistä on koronan kourissa. 
Katri: Pyöräili 18km ja suoritti muita herkuleaanisia urotekoja.  
Kaarlo: Ajat jännittävät ja kotiopiskelu on haastavaa. 
Nestori: Karanteeni on perusperjantain. Elämää päivä kerrallaan ja kirjojen kellottamista.  
Ilona R: Hyvää kuuluu, mutta samojen ihmisten kanssa hengailu haastaa henkistä hyvinvointia. 
Elina: Vuorokausirytmi elää aivan omaa elämää. Käynyt myös ulkona metsästämässä 
annospuuroja. 
 
7. Hyväksyttävät laskut 
 

Saaja Perustelu Summa Päätös 

Aarne Talvela Kokouseväät 10.3.2020 4,80€ Hyväksytty 

Aarne Talvela Pullaa vuosikokoukseen 3.3.2020 9,89€ Hyväksytty 

Aarne Talvela Edustus AMS:in vujuilla 28.3.2020 45,00€ Hylätty* 

An Cong 
2.3. sulkapallovuoron varaus killan 
yhteistä sulkapallokokeilua varten (14€). 
Kondensation vuosijuhlalahja 22.2. (9,60€) 

23,60€ Hyväksytty 

Julia Sippala Estiem-fuksivaihto Eindhoveniin 
(ensimmäinen Estiem-matka) 150,00€ Hyväksytty 

Antti Kari-Koskinen Olkkarin yökoulun 5.3.2020 tarjoilut 107,97€ Hyväksytty 

Pyry Seppälä ESTIEM exchange Eindhoveniin 
4-9.3.2020 150,00€ Hyväksytty 

Antti Riski Estiem-2020 139,70€ Hyväksytty 
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OJS-Staff Oy Teosto-ilmoituksen tekeminen 418,26€ Hyväksytty 

Palkintotukku-Kääty Oy Athene-pinssit 871,10€ Hyväksytty 

 
*AMS:in vuosijuhlat peruuntuivat, eli pääsymaksut palautetaan. 

 
8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Hallinto - kevään tilannekatsaus 
Killan hallinto toimii etänä loppukevään. Tämä tarkoittaa mm. hallituksen kokousten ja 
workshoppien pitämistä etänä. Etäkokoustamisen proseduureja arvioidaan jatkuvasti 
kriittisesti ja kehitetään. Kun aikaa tapahtumanjärjestämiseltä säästyy, voidaan keskittyä 
esimerkiksi vuoden painopisteiden edistämiseen. Keskeistä on hoitaa sääntömääräiset 
asiat poikkeustilanteesta huolimatta.  
 
Keskusteltiin mitä perinteisiä tapahtumia järjestetään ja missä muodossa. Hallitus aikooo 
fasilitoida etätekemistä ja rohkaista myös kiltalaisia järjestämään toimintaa. 

 
 

2. Talous - kevään tilannekatsaus 
Killan budjetti on käytävä läpi uudestaan kevään osalta ja päivitettävä ajan tasalle. Katri ja 
Alessa paneutuvat tähän lähipäivinä.  Killan menoja ja tuloja seurataan entistäkin 
tarkemmin. 

 
3. Olkkari 

Olkkari on tämän päivän (17.3.) alusta suljettu ainakin 13.4. asti. Kiltalaisia on kehotettu 
Athenen torvessa hakemaan tänään tarvittavat tavarat kiltahuoneelta. Katri selvittää 
T-talon talovastaavan kanssa, miten killan postit yms. pakolliset jutut voidaan hoitaa. 
Korkeakoulu velvoittaa kiltaa tiedottamaan jäseniään Olkkarin sulkemisesta.  
 
Namubuffassa on paljon ruokaa, joka pilaantuu karanteenin aikana. Pohditaan näiden 
tulevaisuutta. Selvitetään paljonko ruokaa on ja sovitaan sitten jatkosta. 
 
Kaarlo poistui klo 14:44. 
 

4. Tapahtumamaksujen palautukset 
Jo rahastettuja tapahtumia ovat Kyykkyviinitasting ja Club Avenir.  Tapahtumat pyritään 
järjestämään myöhempänä ajankohtana. Kilta tarjoaa mahdollisuuden saada palautukset 
jo rahastetuista lipuista nyt ja uuden tapahtumapäivämäärän selvittyä. 
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5. Ensimmäisen kvartaalin reflektio 
5 puhiksenvarttia pidetty ja yleistunnelma hallitushommista hyvin positiivinen, Katrin 
mieltä lämmittää. Tällä viikolla loput puhiksenvartit, maanantaina reflektiotuokio, jossa 
annetaan palautetta muille ja pysähdytään vielä miettimään omaa kevättä. Katri miettii 
vielä, miten tämä parhaiten etänä toteutetaan.  
  

6. Uusien jäsenten hyväksyminen 
- 

 
7. Toimariaamupala 

Joudutaan valitettavasti perumaan. Mietitään vaihtoehtoisia toimia osallistaa toimareita 
killan toimintaan karanteenista huolimatta ja kuinka  palkita toimareita! 

 
8. Touhutonni 

Karanteeni on loistavaa aikaa valmistella touhutonnijuttuja, ja kun valmiimpaa, innostaa 
kiltalaisia touhutonnijärkkäilyjen pariin. Touhutonni-logo valmistunee karanteenin 
puitteissa. 
 

9. Muut asiat 
Nestori on lähestynyt hallitusta etäolkkarin perustamisesta Athenen Gsuiteen. Atella on 
sormi punaisella napilla ja hän on valmiina laukaisemaan olkkarin matrixiin. 
 

9. Tiedotusasiat 
1. Kevään tilannekatsaus 

Viestintäpäällikkö pystyy jatkamaan hommia, tosin hommien luonne muuttuu, koska 
tiedotettavaa tapahtumista tai muista verkostoista ei ehkä ole. Viikkotiedote lähtee 
edelleen joka maanantai, tähän Atte on suunnitellut erilaisia hyödyllisiä informoitavia 
tapoja, kuten listata mitä karanteenissa kannattaa tehdä tai mitä hyviä puolia korona on 
tuonut. Maanantaina Atte kertoi viikkotiedotteessa miten työskennellä etänä. Atte aikoo 
myös nyt keskittyä visuaalisuuksiin ja visuaalisten elementtien yhtenäisyyteen 
karanteenin aikana.  

 
Valokuvaaja ei pysty toteuttamaan kiltahommia juurikaan karanteenin takia, koska 
tapahtumia ei ole. Kun tilanne hellittää, valokuvaushommat jatkuu. 
 
Tietskarijengi pystyy devailemaan etätwistillä, mutta niihin vaikuttaa esim se, että 
järjestetäänkö qkkachat tai wappukukka ollenkaan.  
 
Somettajat pystyvät somettamaan ja somea suunnitellaan. 
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Talouteen viestintäsektorin osalta korona ei vaikuta juurikaan. 
 
Etäolkkari  launchataan kokouksen jälkeen. 
 

2. Koronatiedotus 
Lähipäivinä lisää tiedotusta kiltalaisille koronan aiheuttamista edesottamuksista, esim. 
Olkkarin käyttö ja killan kevät.  

 
3. Maililistat 

Toimii, eikä ole ollut ongelma viimeiseen viikkoon ongelmia.  
 

4. Some 
Sometiimi on pohtinut, josko aloittaisi kiertävän “snäppääjän” Athenen IG-tilille. 
Kohderyhmästä ja sisällöstä nousi keskustelua. Atte paneutuu näihin myöhemmin. 
 

5. Muut asiat 
Kukka on ottanut varaslähdön etäsisällön tuottoon, sillä virtuaalivarikolle on lävähtänyt 
vuoden ensimmäinen lehti, Kukka liikenteessä.  Odotamme innolla mahdollista jatko-osaa 2 
Kukka 2 Liikenteessä. 
 
Toimitus aikoo huoltaa tulevan sisältönsä karanteeniin sopivaksi sekä keskustella 
qukkachatin ja wappukukan järjestämisestä. Hallitus näyttää vihreää valoa ja 
pystypeukkua. 
 

10. Tapahtumat 
1. Kevään tilannekatsaus 

Hallituksen täytyy miettiä, mitkä tapahtumat siirretään ja mitkä perutaan. Esimerkiksi 
syksyltä voidaan poistaa vähemmän relevantteja tapahtumia, jotta kevään tärkeitä juttuja 
saadaan toteutettua. Tästä voisi järjestää ihan erillisen keskustelutilaisuuden.  
 
IE sekä muut tapahtumajärjestäjät seuraavat tilannetta ja harkitsevat mitä tapahtumia 
voidaan vallitsevissa olosuhteissa  järjestää. Keskustellaan tästäkin aiheesta erillisessä 
kokouksessa. 

 
2. Club Avenir 

Club Avenir lykätään ja järjestetään niin pian kuin mahdollista. Alessa on selvittänyt 
lippujen säilömisen/palauttamisen mahdollisuutta ja lipun ostaneille viestitään 
mahdollisimman pian.  
 
Nestori poistui klo 15:19 

5/9 

https://athene.fi/toiminta/kukka/


Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 11/2020 
Aika: 17.3.2020, klo 14:15 
Paikka: Etäkokous 
 

3. Muut asiat 
- 
 

11. Ulkosuhteet 
1. Kevään tilannekatsaus 

Kaikki on peruttu. Sektori keskittyy killan sisäiseen toimintaan. 
 

2. Hallitusyhteistyö 
SCI-hallitusaamupala siirretään karanteenin jälkeiseen aikaan. 
 

3. Vujuedustukset 
Vuosijuhlia on peruttu ja siirretty. Tilannetta seurataan.  
 

4. AATU - 7.5. 
Peruttu. 
 

5. Muut asiat 
- 
 

12. KV-asiat  
1. Kevään tilannekatsaus 

Monet vaihto-opiskelijoista on kutsuttu kotiin. Elämme jännittäviä aikoja. 
 

2. KV-kevätretki 
Peruttu. 
 

3. Muut asiat 
Lakkitilaus on sulkeutunut ja tarkoitus on saada lakit toimitettua myös niille vaihtareille, 
jotka ovat jo poistuneet Suomesta. 
Jännitämme saadaanko syksyllä uusia vaihto-opiskelijoita. Kv-ISOja on tänä vuonna 
ennätysmäärä. 
 
Kaarlo palasi klo 15:27 
 

13. Yrityssuhteet 
1. Kevään tilannekatsaus 

Yrityksiin aiotaan olla yhteydessä vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Varojen hankinta 
tulee olemaan vaikeampaa, mutta tässä kohdassa pitää mennä hyvä fiilis edellä. Tappiota ei 
voi ajatella liikaa. Uudet ideat tapahtumista ja uniikeista seteistä ovat tervetulleita. 
Tehdään peliliikkeitä ja aiotaan jatkaa yhteistyötä yritysten kanssa karanteenista 
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huolimatta.  
 

2. Excut ja tapahtumat 
Kevään excut ovat kaikki peruuntuneet. Company Crawl pyritään järjestämään, mutta 
ajankohtaa (20.5) voidaan joutua muuttamaan. 
 

3. YS-toimikunta 
Sessiot tauolla nyt hetken aikaa. Rekryjen kanssa yritetään työstää lähes normaaliin 
tapaan. 
 
Nestori palasi klo 15:38 
 

4. Muut asiat 
Pohdimme mahdollisuuksia kevään yritysyhteistyötä varten. Rane aikoo paneutua 
aiheeseen. 

 
 
14. Opintoasiat 

1. Kevään tilannekatsaus 
Koronan seurauksena opintoasiohin liittyviin kokouksiin annetaan mahdollisuus osallistua 
etänä.  Suunniteltu sivuaineforum pyritään järjestämään toisella formaatilla (ei 
paneelikeskustelua).  

 
Hyvinvointivalmennusta ei järjestetty viime viikolla koronan seurauksena.  Pohditaan 
vaihtoehtoisia ratkaisuja hyvinvointitoimintaan.  
 
Abimarkkinoiden toiminta painottuu enemmän syksylle. Näin ollen korona ei tule 
vaikuttamaan toimintaan vielä.  

 
Dekaani”lounaalla” ilmennyttä: Tenttien järjestäminen mietityttää korkeakoulun tasolla. 
Alkuperäinen suunnitelma oli järjestää isoissa saleissa niin, että 2m etäisyys voidaan 
säilyttää, mutta hallituksen uudet linjaukset estävät tämän. Tämä yritetään ratkaista 
siirtämällä kurssien arviointia jatkuvan suorituksen/harjoitustöiden arviointiin ja 
arviointiasteikoksi hyväksytty/hylätty. Pääsykokeet pyritään järjestämään normaalisti, 
jotta syksyllä “elämä jatkuu”.  

 
2. Opintosektorin ajankohtaiset asiat 

Opintovastaava on osallistunut etänä kokouksiin ja keskustellut kurssien vastuuopettajien 
kanssa koronasta. Kurssijärjestelyiden muutokset ovat olleet toiminnassa.  
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3. Muut asiat 
Ajan rakenne on muuttunu, joten verkkokursseista tiedottaminen killalle olisi nyt 
suotavaa. Ken selvittää asiaa. 
 

15. Phuksiasiat 
1. Kevään tilannekatsaus 

ISOkoulutuksen ja ISOkasteen muotoa pohditaan. 
 
Phuksijäynä ja Yöjäynän ensimmäiset osat on peruttu. 
 
Kevätretken tilavuokran ehtoja selvitetään. Tapahtuma halutaan järjestää phukseille 
jollain tapaa, esimerkiksi koronavaaran kaikottua. 
 

2. Phuksiopas 
Väsäys on hyvällä mallilla aluillaan. 
 

3. Muut asiat 
- 
 

 
16. Muu toiminta 

1. Hallituksen kevään tilannekatsaus  
Hallitus sopeutuu vallitsevaan tilanteeseen. 
 

2. Sakkojen päivitys 
Määrättiin Eemilille 1 sakko myöhästymisestä. 
 

3. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Rullaa niinku meitsin vessapaperikaapis 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
Rapvideosta miitataan. 
Kaarlo Likkonen poistui klo 15:59 
 
18. Seuraava kokous 
Seuraava kokous 24.3. klo 14:15. 

 
19. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 16:01. 
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Pöytäkirjantarkastajat : 
 
 
 
________________________________________                                      ________________________________________ 
Oliver Mulari Ken Riippa 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
________________________________________                                     ________________________________________ 
Katri Niemi Samuel Moawad 
 
 
 
 

9/9 


