
Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 14/2020 
Aika: 7.4.2020, klo 10:15 
Paikka: Etäkokous (Zoom) 
 
Paikalla: 

Hallitus 
Katri Niemi (PJ) 
Samuel Moawad (Sihteeri) 
Alessa Aila 
Atte Makkonen  
Ilona Malmivirta 
Eemil Rantala  
Helena Rautiainen 
Ken Riippa 
Jaakko Vintturi  

 
Muut läsnäolijat 
- 

 
1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous kello 10:15. 

 
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 Eemil Rantala ja Atte Makkonen.  
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Lisätään Kohta 10.5 Etäwappusitsit. 
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Ilmoitusasiat 
Kyseessä etäkokous. 
 
6. Mitä kuuluu? -kierros 
Alessa: Uninen ja tentit painaa. 
Eemil: Heräsi klo 9, mutta makasi sängyssä vielä puoli tuntia. Aikoo lukea tentteihin koko viikon.  
Atte: Menee superhyvin ja heräsi oikealla jalalla sängystä. 
Helena: Testasi Aarnen aamukävelyvinkkiä ja motivaatio nousi. 
Ilona: Aamun tentti meni hyvin, eli hyvä fiilis. 
Ken:  Menee tenttiin Stinan kanssa. 
Jaakko:  Tuli juuri tentistä, joka meni hyvin. Harrastanut paljon ulkoilua ja matematiikkaa. “Kaikki 
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on hyvin pohjantähden alla.” 
Samuel: Ihan hauska viikko. Leipoi leipää kuten kaikki muutkin. 
Katri:  Teki lättyjä ja toivoo voivansa kutsua kaverit lettukesteille. 
  
Etäterveiset: 
Oliver: “Hyvää kuuluu ja tukka kasvaa. Kurssit vähenee humauksessa mistä tulee hyvä fiilis. Nyt voi 
keskittyä johonkin muuhun kuin kouluun. Kävin eilen lenkillä ja tänään jalkapalloa.” 
 
7. Hyväksyttävät laskut 
 

Saaja Perustelu Summa Päätös 

Oona Paananen Fuksivaihto Hollantiin 150,00€ Hyväksytty 

Iida Saaristomaa Athenen abimarkkinoinnin Facebook-mainos 123,37€ Hyväksytty 

Ulrica Bladh 
Club Avenir valokyltin materiaalit: Vaneeria 
Bauhausista, 3 valoletkua Partykingiltä ja yks 
valoletku lisää Partykingiltä 

130,95€ Hyväksytty 

Marianna Malkamäki Tarjoilut ISOjen järkkäämään kivaan vol2, 
4.3.2020 41,90€ Hyväksytty 

S-BusinessOy  Maaliskuun namubuffa  168,56€  Hyväksytty 

AYY  JMT1 varasto  48,72€ Hyväksytty 

 
 
8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Hallinto - kevään tilannekatsaus 
Tilanne ei ole juurikaan muuttunut edellisestä kokouksesta. Korkeakoulu selvittää miten 
pääsykokeet tulisi järjestää. 
  

2. Talous - kevään tilannekatsaus 
Tilannetta seurataan ja budjettiin tullaan tekemään muutoksia kunhan saadaan lisää 
selkoa tulevaisuudesta. 
 

3. Jäsenrekisteri 
Samuel rakensi jäsenrekisteristä uuden proton, joka automatisoi useita toimintoja. 
Järjestelmä ei kuitenkaan ole vielä idioottivarma, joten katsotaan käyttöönottoa 
syksymmällä. 

 
4. Julkkudiili 
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Wappulehti Julkku pyörii vallitsevasta tilanteesta huolimatta. Athene tekee yhdistysdiilin 
Julkun kanssa, jossa koko yhdistysprovisio luovutetaan myyjille. 
 

5. Uusien jäsenten hyväksyminen 
- 
 

6. Touhutonni 
Helena esitteli uutta, tyylikästä ja boombastista Touhutonni™-logoa. 
 

7. Humppavideo 
JA KOLMANTENA PÄÄSIÄISPÄIVÄNÄ ATTE ALOITTI EDITOINNIN.  
 

8. Muut asiat 
Athenen yhdistysilmoitus lähetettiin. 
 

9. Tiedotusasiat 
1. Dippojen esittely -tapahtumat 

Ristolla on tiedossa noin 12 mahdollista diplomitöiden esittelijää. Tapahtumakonseptia 
pohdittiin. Atte ehdotti Katrin ehdotuksesta nimeä “Sipsiä & Dippaa.” Kaksi dippaa 
esitellään yhdellä kerralla ja esittelijöillä on aikaa 20 min esitellä sekä 10 min kysymyksille 
ja jälkikeskustelulle. Järjestetään mahdollisesti keväällä. 
 

2. Muut asiat 
Wappukukka 2020:n ensimmäiset luukut ovat auenneet. Tänään voi ihastella Helenan 
tekemiä TikTokkeja. 
 

10. Tapahtumat 
1. Wapun perinteet  

Keskusteltiin mahdollisuudesta järjestää myöhäinen wappu ennen orientaatioviikkoa, 
mikäli rajoitukset antavat periksi. 
 

2. SCI-hyörinää ja -pyörinää 
Athenen hallitus pitää ohjelmaa muille SCI:n killoille ja vice versa. 
 

3. Online Athene 
“Ranen luontokorneri” torstaina klo 14. 
 
Kiitokset Kulleille (Kulttuurineuvokset), että ovat viihdyttäneet athenelaisia karanteenin 
aikana. 
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4. Kevään tilannekatsaus  
IE:n tulevaisuus edelleen sumuinen. Tapahtumia on kuitenkin suunniteltu etätwistillä. IE 
tapaa myös lukkareita tällä viikolla ja kerää heiltä ajatuksia. 
 

5. Etäwappusitsit 
IE (toimikunta) järjestää Etäwappusitsit. 
 
Jaakko poistu klo 11:20. 
 

6. Muut asiat 
- 
 

11. Ulkosuhteet 
1. Kevään tilannekatsaus 

SCI hyörinää ja pyörinää tulossa. 
 

2. Muut asiat 
- 
 
Jaakko palasi klo 11:25. 
 

12. KV-asiat 
1. Survival Guide 

Tekstejä pyydetty useilta hallituslaisilta ja toivotaan kirjoitettavaksi viimeistään 
toukokuun puoliväliin mennessä. Muutkin innokkaat saavat lähettää halutessaan 
terveisensä. 
 

2. Syksyn KV-opiskelijat 
Aino Romsin mukaan 50-70 entry opiskelijaa hyväksytään ja exit opiskelijoita tulossa 68. 
Kukaan ei kuitenkaan vielä saa oleskelulupaa Suomeen ja tämä saattaa vaikuttaa ensi 
syksyn KV-opiskelijoiden määrään. Tällä hetkellä suurlähetystöt ja Migri eivät ota 
hakemuksia vastaan eikä tilanteen muuttumisesta ole vielä tietoa. Myös rajoitteiden 
määrä on aluekohtaista. 
 

3. Muut asiat 
- 

 
 
13. Yrityssuhteet 

1. Marathon 
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Keskusteltiin Marathonin ajankohdasta, joka on salainen 
 

2. Kevään tilannekatsaus 
Soppareita ollaan valmisteltu  ja Eemil on sopeutunut tilanteeseen kuin kala veteen. 

 
3. Muut asiat 

 - 
 

14. Opintoasiat 
1. Kevään tilannekatsaus 

Ken tapasi korkeakoulun henkilökuntaa ja analysoi miksi hakijamäärän kasvu oli niin 
vähäistä. Henkilökunta oli pohtinut, että  informaatioverkostojen markkinoinnissa tulisi 
vahvemmin tuoda esille miten se eroaa tuotantotaloudesta. 
 
Hallitus järkkää abimarkkinointitiimin kanssa sessarin, jossa pohditaan tätä. 
 

2. Muut asiat 
- 
 

15. Phuksiasiat 
1. Kevään tilannekatsaus 

FTMK on päättänyt, että lakit jaetaan perinteisen aikataulun mukaan 30.4. 
 

2. Phuksiopas 
Toukokuun alussa otetaan kuvat phuksioppaaseen. Ryhmäkuvia ei oteta, vaan kaikista 
otetaan yksilökuvat jotka sommitellaan ryhmittäin omille sivuilleen. 
 

3. Muut asiat 
Käydään wapun tapahtumien järjestelyitä läpi WappuMaakusen kanssa myöhemmässä 
sessarissa. 

 
16. Muu toiminta 

1. Hallituksen kevään tilannekatsaus 
Etähallitushengailu tulossa. 
 

2. Wappukukkaluukku 
Samuel kirjoittaa testin koodin ja laittaa eteenpäin tietskarijengille. 

 
3. Sakkojen päivitys 

Määrättiin Eemil Rantalalle 1 sakko myöhästyneestä pöytäkirjan tarkastuksesta 
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4. Pöytäkirjojen tarkistukset 

Rullaa niinku tukit final destination kakkoses. 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
-  
 
18. Seuraava kokous 
Seuraava kokous myöhemmin määriteltävänä ajankohtana. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous kello 11:56. 
 
Pöytäkirjantarkastajat : 
 
 
 
________________________________________                                      ________________________________________ 
Eemil Rantala Atte Makkonen 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
________________________________________                                     ________________________________________ 
Katri Niemi Samuel Moawad 
 
 
 
 

6/6 


