
Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 18/2020 
Aika: 12.5.2020, klo 10:15 
Paikka: Google Hangouts 
 
Paikalla: 

Hallitus 
Katri Niemi (PJ) 
Samuel Moawad (Sihteeri) 
Alessa Aila 
Atte Makkonen  
Ilona Malmivirta 
Oliver Mulari 
Eemil Rantala  
Aarne Talvela 
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 Jaakko Vintturi ja Eemil Rantala. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Ilmoitusasiat 
- 
 
6. Mitä kuuluu? -kierros  
Atte: Viimeistelee filosofian referaattia ja kulinarisoi viikunagranolaa. 
Ilona: Epäilee, että omaa levottomat jalat -oireyhtymän. Vinkki: Voi johtua raudan puutteesta. 
Samuel: Epävarmat tulevaisuuden talousnäkymät stressaavat. 
Jaakko:  Kaikki on hyvin. 
Alessa:  Nauttii auringosta, valosta ja kesästä. 
Aarne:  On vakuuttunut, ettei osaa opiskella. Rakentamalla rutiinin opiskeluun kotiympäristössä 
Aarnesta varmasti tulisi opiskelumestari. 
Oliver: Elämä on hauskaa... 

1/5 



Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 18/2020 
Aika: 12.5.2020, klo 10:15 
Paikka: Google Hangouts 
 
Eemil: On ollut mökin renkinä metsän siimeksessä ja käynyt aika ajoin järvellä nostelemassa 
verkkoja. 
Katri:  Ikuinen maailmanmatkaaja Katri seikkaili tätinsä luo Arabianrantaan. 
 
7. Hyväksyttävät laskut 
- 
 
8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Hallinto - kevään tilannekatsaus 
Katri on tutkinut Athenen postitilannetta ja kaikkien merkkien mukaan postia ei ole tullut. 
  

2. Talous - kevään tilannekatsaus 
Budjettia on pohdittu ja paneudutaan tähän kohdassa 8.8. 
 

3. Uusien jäsenten hyväksyminen 
- 
 

4. Tilakähmyt 
Sovitut tilat on nyt laitettu kalenteriin varattavaksi. Muutamilta toimihenkilöiltä 
odotetaan vielä tilatoiveita. Toistaiseksi ei ole ilmennyt päällekkäisiä varauksia. 
 

5. Kevään paketointi 
Yritetään lyödä syksyn suunnitelmat lukkoon ennen kesälomalle lähtemistä. 
Palloteltiin tapahtuman järjestämistä kevään lopetuksen kunniaksi. 
 

6. Viesti killalle 
Katri kirjoittaa killalle tiedotetta. 
 

7. Syksyn skenaariot 
Useat tahot valmistautuvat syksyn eri skenaarioihin. Näistä kuullaan enemmän 
seuraavassa kokouksessa. 
 

8. Budjetin välikatsaus 
Alessa esitteli budjetin toteumaa. Tapahtumien peruuntuminen on vähentänyt kuluja, 
mutta myös varainhankinta on pienentynyt. Tapahtumien peruuntuminen ei siis 
automaattisesti tarkoita sitä, että rahaa jäisi syksylle enemmän käyttöön, vaan 
rahankäyttöä täytyy jatkuvasti seurata tarkasti.  
 

9. Muut asiat 
-  
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9. Tiedotusasiat 

1. Kevään tilannekatsaus 
Tiedotus rullaa, mutta tämän kevään osalta hiljenee pian. 
Hyvän kesän IG-postausta valmistellaan. 
 

2. Kukan kuulumiset 
- 
 

3. Muut asiat 
- 
 

10. Tapahtumat 
1. Kevään tilannekatsaus  

Ei uutta. 
 

2. Entisistä phukseista nautiskelu 
Kesän lopulle suunnitellaan tapahtumaa, jossa kilta pääsisi nautiskelemaan nykyisistä 
tupsuista, ent. phukseista, sillä wappuna se ei onnistunut.  Suunnitelmat ovat jo selkeät, 
mutta epävarma tilanne varjostaa ja koronatilanteen kehittymistä tarkkaillaan jatkuvasti. 
 
Jaakko poistui klo 11:10 
 

3. Muut asiat 
- 
 

11. Ulkosuhteet 
Ulkoneuvoksen roolia Athenen hallituksessa pohditaan ja sen työnkuvaa tullaan uudistamaan ensi 
vuodeksi. Todennäköisesti suunnitelmia pilotoidaan jo tänä vuonna. Puheenjohtaja, Ulkoneuvos ja 
Yrityssuhdevastaava valmistelevat esityksen ulkoneuvoksen roolista tulevaisuudessa. Tällä 
hetkellä päällimmäisenä ajatuksissa on “Community Manager”-tyylinen virka.  

 
Jaakko palasi klo 11:11 

 
12. KV-asiat 

1. Survival Guide 
EIT-opiskelijat on jo valittu, mutta oleskeluluvan kanssa arvuutellaan edelleen. Survival 
Guide lähtee ulkkareille kesäkuun lopussa.  

 
2. Muut asiat 
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KV-ISOjen keskuudessa on hyvä meininki yllä. 
 

13. Yrityssuhteet 
1. Marathon 

- 
 

2. Kevään tilannekatsaus 
Eemil viestittelee yritysten kanssa ja on toiveikkain mielin. 
Yrityssuhdetiimi muokkaa Partner-mallia ja valmistelee Athenen yrityssuhdetoiminnan 
hinnastoa. 
 

3. Muut asiat 
- 
 
Siirrytään kohtaan 15 
 

14. Opintoasiat 
1. Kevään tilannekatsaus 

Opintosuunnitelmakyselyyn ollaan saatu paljon vastauksia. 
 

2. Muut asiat 
- 
 
Siirrytään kohtaan 16 
 

15. Phuksiasiat 
1. Phuksiopas 

Muutamia tekstejä odotellaan yhä. 
 

2. Varaslähtö 
Lakkiaisten siirtymisen johdosta Varaslähtö järjestetään mahdollisesti elokuun viimeisenä 
keskiviikkona. 
 

3. Muut asiat 
SCIpparit ovat aloittaneet SCI-sitsien ja Nelikiltaristeilyn valmistelun. 
 
Siirrytään kohtaan 14  
 

16. Muu toiminta 
1. Hallituksen kevään tilannekatsaus 
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Hallitus taputtaa itseään olalle. 
 

2. Sakkojen päivitys 
- 
 

3. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Rolls Royce (eli rullaa) 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
Jaakon vanhemmat ostivat mökin. 
Katrin pyörän kumit ovat olleet tyhjät. 
Aarne kerää killalle suosituksia Kulosaaren nähtävyyksistä. 
 
18. Seuraava kokous 
Seuraava kokous tiistaina 26.5.2020 klo 10:15. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous ajassa 11:32. 
 
Pöytäkirjantarkastajat : 
 
 
 
________________________________________                                      ________________________________________ 
Jaakko Vintturi Eemil Rantala 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
________________________________________                                     ________________________________________ 
Katri Niemi Samuel Moawad 
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