
Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 17/2020 
Aika: 4.5.2020, klo 10:15 
Paikka: Google Hangouts 
 
Paikalla: 

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

 
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 Aarne Talvela ja Oliver Mulari. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Ilmoitusasiat 
Kyseessä etäkokous. 
Kenillä on syntymäpäivät.  
 
6. Mitä kuuluu? -kierros  
Ken: Ihan hyvää kuuluu. Paljon hedelmällistä keskustelua Riston kanssa. 
Oliver: Aika valoisa fiilis eilisen (hallituksen) tiedotustilaisuuden jälkeen. 
Aarne:  Menee aika kivasti. Wappuna oli  stressiä, mutta nyt alkaa olemaan hommat paketissa. 
Helena: Nosti kalaverkot mökillä. 
Samuel: Teki käyttäjän Tinderiin. 
Atte: Seuraa pieleen menneitä yhden illan juttuja Areenassa. 
 

1/7 



Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 17/2020 
Aika: 4.5.2020, klo 10:15 
Paikka: Google Hangouts 
 
Jaakko saapui klo 10:20 
 
Ilona: Hyvin menee. 
Alessa:  Hidas aamu.  
Jaakko: Eilen oli hyvä päivä luontokuvaskaban avauksen johdosta. Yöllä hikoilutti. 
Rane: Valvoi eilen myöhään, mutta heräsi silti ihan mukavasti. 
Katri: On tehnyt sukututkimusta Eemilin ja Katrin mahdollisista sukulaissuhteista. 
 
7. Hyväksyttävät laskut 
Selvitetään postitse saapuneiden laskujen tilanne, mutta laskuja ei pitäisi olla tällä viikolla. 
 
8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Hallinto - kevään tilannekatsaus 
Rajotuksia on purettu, mutta jatketaan loppukevät edelleen etänä. Kesällä voidaan 
mahdollisesti järjestää fyysisiä tapahtumia, mikäli se katsotaan turvalliseksi. 
 

2. Talous - kevään tilannekatsaus 
Puheenjohtaja, rahastonhoitaja ja yrityssuhdevastaava kokoustavat huomenna budjetin 
päivittämisestä. 
 

3. Uusien jäsenten hyväksyminen 
- 
 

4. Tilakähmyt 
Tiloja voidaan alustavasti varata  8.5. Tilojen varauksesta tiedotetaan toimareita. Asiasta 
keskustellaan laajemmin kokouksen jälkeen erillisessä tapahtumamiitissä . 
  

5. ISOjen nimittäminen toimihenkilöiksi 
Nimitetään  ISOiksi Oliver Airaksinen, Ulrica Bladh, Aapo Kallunki, Sanni Karhunen, 
Hanna Karras, Tuomas Kuusisaari, Iida Lehikoinen, Lina Mäkelä, Simo Naatula, Irpo 
Niemenmaa, Nea Nieminen, Viliina Nyyssönen, Oona Paananen, Ken Riippa, Antti Riski, 
Julia Sippala, Pyry Seppälä, Kristiina Suojanen ja Juhana Viitamo.  
Heistä vastuuISOina toimivat Tuomas Kuusisaari, Irpo Niemenmaa, Viliina Nyyssönen, 
Julia Sippala ja Kristiina Suojanen 
Heistä myös TF-ISOina toimivat Ulrica Bladh ja Kristiina Suojanen, sekä ISOvastaava 
Elina Ståhlberg. 
 
 
Nimitetään KV-ISOiksi Rahim Ahsanullah, Joao Hämäläinen, Adeola Ikuesan, Joel Juhela, 
Aura Kiiskinen, Hilla Klemetti, Jessica Mason, Mea Pousar, Sampo Rapeli, Elena Rima, 
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Aarne Talvela ja Jutta Tavaila. 
 
Nimitetään PhabuISOiksi Markus Ihamuotila, Emma Kankkunen, Aura Kiiskinen, Alexia 
Leimu, Samuel Moawad, Ella Palo, Ilona Rahnasto, Elena Rima, Inkeri Rouvinen, Noora 
Tanska, Markus Taskinen ja Ville Vuorenmaa. 
 
Nimitetään Maisteri-ISOksi Noora Tanska. 

 
6. Muut asiat 

Historoitsijan kuulumiset: 
 “Vois ehkä viel muistuttaa jengiä et historiointi on helpompaa kuin koskaan ennen. Ottaa vaan 
screenshottei mistä vaan etä-tapahtumasta ja pistää Aten tekemää kansioon :D” 
 

9. Tiedotusasiat 
1. Kevään tilannekatsaus 

Athenen somehommat rullaa eteenpäin.  
 

2. Kukan kuulumiset 
Kukan toimareilla on ollut suururakka takana. 
 Toimittaja (1): “Omasta puolestani voin sanoo, että hyvin on mennyt ja tosi hyvä fiilis. Tosin 
vähän haikeeta, et nää hommat jatkuu vast syssymmällä. :( Shoutout @JoelJuhela teknisestä 
taituruudesta wappukukassa ja qkkachatissa“ 
 Toimittaja (2): “Joo mä komppaan tota, oli kyl tosi kiva duunailla noita ja meillä ainakin oli 
hauskaa ☺ ” 
 Toimittaja (3):  “Juu samaa mieltä edellisten kanssa” 
 Toimittaja (4): “Ollu kyl hyvät vibat ja Qukkachat oli ainakin oman wapun kohokohta  
Tosiaan Joelia ei voi liikaa kiittää noist teknisistä puolista !” 
 
Kiitos Kukan tiimille ja Joelille!!! 
 

3. Muut asiat 
Kiltalaisten kiittämistoimet aloitetaan hallituksen kuulumisviestin yhteydessä. 
 

10. Tapahtumat 
1. Wapun perinteet  

- 
  

2. Athenen etäwappu 
Ihmiset viihtyivät ja etänä pidettiin hauskaa. Kiitos osallistujille ja järjestäjille! 
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3. Online Athene 
Kysyntään ollaan vastattu ja jatkossa pienennetään Athenen etätapahtumien määrää, ettei 
yleisölle tule ähkyä. 
 

4. Kevään tilannekatsaus  
Pandemiaan sopeuduttiin ja tilanteeseen nähden kevät oli onnistunut.  
 

5. Etäwappusitsit 
- 
 

6. Muut asiat 
PikkuIElle kuuluu hyvää ja chillii. Toinen lukkarimestari kaipaa omaa kotia. 
 

11. Ulkosuhteet 
1. Muut asiat 

Selvitetään syksyn yhteistyömahdollisuuksia. Etenkin SCIyhteistyö on kiikareissa. 
 
Toimarien terveiset: 
Marathoonari (pitkä): “Qukkachatissa oli oikeen kivaa. Kevät ollu pitkä.  Pari kouluhommaa 
Singaporeen vielä tällä viikolla ja sit alkaa kesä. Toivottavasti pääsee pelaa tennistä ulos jo tällä 
viikolla.” 
Marathoonari (ei-niin-pitkä): “Vikoja koulurutistuksia niin paljon ku ulkoilulta kerkiää! 
Frisbeegolf on kova juttu ja skedekausi on kans avattu. Marathon-hommista ihan vähän 
hämillään (päättäminen et mitä pitäs/pystys tekee nyt ja mitä ei),  mutta pidetään tässä Kallen 
kanssa vielä parit palaverit lähiaikoina. Terkkuja hallitukselle! Haleja ja pusuja ” 
ESTIEM responsible (1): “Poikkeuskevät on mun osalta mennyt ihan kivasti, oottelen innolla 
että vikat kurssisuoritukset sais pakettiin. Tällä hetkellä hyvä mutta snadisti kiireinen fiilis. 
ESTIEM-jututhan on nyt ihan kokonaan peruuntunu kevään osalta, meil on Prodekon 
ulkojaoksen kanssa tänään illalla miitti, mis olis tarkoitus käydä läpi fiiliksiä tulevan syksyn 
osalta. Mut ainakin phuksioppaaseen pitäis olla menossa kiva ESTIEM-teksti ja mikäli tulee 
tylsää niin vois kirjoitella sellasta matkalle lähtijän ABC-tietopakettia mahdollisesti Athenen 
nettisivuille julkaistavaks.” 
ESTIEM responsible (2): “Joo samat fiilikset ku Mariannalla pitkälti. Mielenkiintosta et miten 
reissailuun suhtaudutaan sit syksyllä ” 
Kulttuurineuvos1: “Ihan jees ja ihan jees :)” 
BMI-vastaava: “Fiilis jees, tää kurssi piti kyl ajaa alas tän tilanteen takii et sillä saralla vähä 
nihee :/” 

 
12. KV-asiat 

1. Survival Guide 
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Kuvaukset huomenna muuten alkaa olla paketissa. 
 

2. Muut asiat 
SCI-KV-Kipparit pohtii Internationalsitsien järjestämistä syyskuun lopulla. 

 
13. Yrityssuhteet 

1. Marathon 
- 
 
 Atte poistui klo 11:03 
 

2. Kevään tilannekatsaus 
Sopparien uusiminen alkaa. Eemil on pohtinut keinoja saada yrityksille enemmän 
näkyvyysmahdollisuuksia pienentyneen tapahtumamäärän johdosta.  
 
Atte palasi klo 11:06 
 

3. Muut asiat 
Laitetaan tiedotukset “Virtual Lunch with August”-tapahtumasta. 
 

14. Opintoasiat 
1. Kevään tilannekatsaus 

Tämän viikon torstain AskRistossa käydään läpi tämän vuoden pääsykokejärjestelyitä. 
 

2. Muut asiat 
Abimarkkinointitiimi odottaa syksyä innolla. 
 
Ken on kesällä estynyt muutamasta opintoaiheisesta kokouksesta, mutta on huolehtinut, 
että hänellä on paikalla tuuraaja. 
 

15. Phuksiasiat 
1. Phuksiopas  

Phuksiopas valmistuu hyvää vauhtia ja kuvaukset ovat tällä viikolla. 
Jaakko ottaa yhteyttä EIT-edustajaan, jotta oppaaseen saadaan tietoa kv-toiminnasta. 
 

2. Syksyn aikatauluja 
Varaslähtö pyritään järjestämään 29.8.  
Yksityiskohdat sovitaan tapahtumariihessä. 
 

3. Phuksijutut Athenen sivuilla 
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Atte ja Jaakko laittavat Athenen sivut valmiiksi uusia phukseja varten. 
 

4. Muut asiat 
SCI-sitsejä sumplitaan 
ISOvastaavan kuulumiset: “Hyvä mieli ku kaikki tuoreet teekkarit keiden kaa on jutellu on 
kehunu wappuu, esim eilen kuvauksis ku törmättii siihe yhtee ISOryhmään ja jubailin niie kaa ni 
kaikki vaa puhu siit et oli kyl kiva wappu. Se on jees” 

 
16. Muu toiminta 

1. Hallituksen kevään tilannekatsaus 
Toukokuun loppuun asti aiotaan pitää säännöllisiä kokouksia, jotta syksyn valmistelu 
onnistuisi jouhevasti. Kokoukset pidetään tiistaisin klo 10:15. 
 

2. Sakkojen päivitys 
Määrättiin Jaakolle 1 sakko myöhästymisestä.  
Määrättiin Samuelille 3 sakkoa motivaation lisäämiseksi. 
 

3. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Chamillionaren tavoin rollin’ 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
- 
 
18. Seuraava kokous 
Seuraava kokous tiistaina 12.5. klo 10:15. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Päätetään kokous ajassa 11:33. 
 
Pöytäkirjantarkastajat : 
 
 
 
________________________________________                                      ________________________________________ 
Aarne Talvela Oliver Mulari 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
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________________________________________                                     ________________________________________ 
Katri Niemi Samuel Moawad 
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