
Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 19/2020 
Aika: 26.5.2020, klo 10:15 
Paikka: Zoom-etäkokous 
 
Paikalla: 

Hallitus 
Katri Niemi (PJ) 
Samuel Moawad (Sihteeri) 
Alessa Aila 
Ilona Malmivirta 
Oliver Mulari 
Aarne Talvela 
Jaakko Vintturi 
Helena Rautiainen 

 
Muut läsnäolijat 
- 
 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous kello 10:16. 

 
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 Ilona Malmivirta ja Aarne Talvela. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Lisätään kohta 10.3 Hallitussitsit. 
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Ilmoitusasiat 
Etäkokous kyseessä. 
 
6. Mitä kuuluu? -kierros  
Helena: Hulinointia kesämökillä, kun ensi viikolla alkaa loma! 
Ilona: Pesi juuri ennen kokousta hampaat ja nyt mustikoiden kanssa on käynyt kuten 
appelsiinimehulla konsanaan. Maku on kitkerä ja naama nyrpeä.  
Alessa: Kesän säät ovat vieneet Alessalta maton jalkojen alta. 
Samuel: Rentoa meininkiä Jätkäsaaressa rakennustyömaan ympäröimänä. 
Katri: Oli eilen juoksemassa, mikä oli todella fresh! 
Oliver: Jännittää, että saako toitä, kandiohjaajan ja sisko opiskelupaikkaa. Jännitystä on siis kaikin 
puolin ilmassa. 
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Aarne: Edellisen kokouksen opiskeluongelmat painavat yhä, mutta kaikilla on iso luotto Aarneen, 
joka on fiksu. 
Jaakko: Phuksiopas alkaa olla pian kypsä ja Jaakko pääsee lounastamaan Augustin kanssa. 
 
Etäterveiset:  
Atte: “Menee ihan lokoisasti, kokouksen aikana siis tekemässä examen de français [ɛɡ.za.mɛ̃ də 
fʁɑ̃.sɛ], sit ois viel vektorikuvituskurssi loppuun ja kevään kurssit ois siinä.” 
Eemil: “Kohta tenttiin, eli perse penkkiin ja kämmenet näppikselle hikoilemaan. Vähän ressaa nää 
kiltahommat, niistä lisää kohdassa YRITYSSUHTEET. Kävin sattumalta pelaamassa tennistä 
sunnuntai-iltana ja innostuin siitä. Ehkä loppuviikosta uudestaan. Näyttäis siltä, että kesä on alkanut!” 
 
7. Hyväksyttävät laskut 
 

Saaja Perustelu Summa Päätös 

Prodeko Väärinymmärretyt - rantsu pieni puoli 25,00€ Hyväksytty 

 
 
8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Hallinto - kevään tilannekatsaus 
Dekaanilounaalla keskusteltiin syksyn opinnoista. Konsensus on se, että jos mitään 
opetusta pystytään järjestämään fyysisesti, niin phuksien opintoja priorisoidaan. 
 

2. Talous - kevään tilannekatsaus 
Käydään kohdassa 8.7. 
 

3. Tilakähmyt 
Tilat saatiin kähmyttyä ja yksi ainoa päällekkäisyys arvottiin Athenen hyväksi. 
 

4. Kevään paketointi 
Ensi viikolla kevään viimeinen säännöllinen kokous, jossa sovitaan kesän käytännöistä sekä 
alkusyksyn meiningeistä. 
 

5. Viesti killalle 
Katri on haipeissa kirjoittanut viestiä ja kaipaakin nyt muun hallituksen panosta. 
 

6. Syksyn skenaariot 
AYY on valmistellut kolme mahdollista skenaariota  

1. Kaikki tapahtumat sallitaan 
2. Alle 50-500 hengen tapahtumat sallittu 
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3. Mitään tapahtumia ei sallita 
 
Athene ottaa suunnitelmissaan kaikki nämä mahdolliset skenaariot huomioon.  
 

7. Budjetin välikatsaus 
Vuosijuhlien budjettia supistettiin aiemmin koronan takia, mutta asiaa tarkasteltuaan 
vuosijuhlapäälliköt ovat toivoneet isompaa budjettia. Rahastonhoitaja keskustelee 
vuosijuhlapäälliköiden kanssa tarkemmin vuosijuhlien budjetista.  
 
Kokoustauko klo 10:39 
Kokous jatkuu klo 10:42 
 

8. Muut asiat 
-  
 

9. Tiedotusasiat 
1. Kevään tilannekatsaus 

Someen ollaan laittamassa keväästä kokoavaa postausta. 
Tiedotusasiat vähentyneet paljon kesää kohti mentäessä. 
 

2. Kukan kuulumiset 
- 
 

3. Muut asiat 
- 
 

10. Tapahtumat 
1. Kevään tilannekatsaus  

Toimikunnan kanssa virkistäytymistä tulossa ja kevät alkaa muuten olla paketissa. 
 

2. Entisistä phukseista nautiskelu 
Sovitaan elokuun alkuun päivä, jolloin suunnitellaan alkusyksyn tapahtumat finaaliin. 
 

3. Hallitussitsit 
Haistellaan ilmoja syksyllä ja selvitetään, että järjestetäänkö tapahtumaa tänä vuonna. 
Mikäli yleisötapahtumien järjestäminen on sallittua, myös mahdollinen tapahtumaähky 
arveluttaa. 
 

4. Muut asiat 
- 
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11. Ulkosuhteet 

1. Ulkoneuvoksen tulevaisuus 
Ulkoneuksen roolille ei ole enää samanlaista tarvetta kuin menneinä vuosina, joten 
ehdotetaan, että sen tilalle tulisi yhteisövastaava hallitukseen 2021. 
Yhteisövastaava perisi osan tehtävistä ulkoneuvokselta, kuten korttien lähettelyn ja 
kutsuvieraspaikkojen hallinnoinnin vuosijuhlille. Tämän lisäksi yhteisövastaava toimisi 
tiiviissä yhteistyössä yrityssuhdevastaavan kanssa. Yrityssuhdevastaava olisi vastuussa 
sopimusten luomisesta, kun taas yhteisövastaava vastaisi siitä, että sopimukset 
toteutetaan, esim. killan tapahtumissa ja olkkarilla. Lisäksi yhteisövastaava tukisi 
yrityssuhdevastaavaa yrityssuhdetoimikunnan hallinnoinnissa sekä vastaisi Athenen 
toimihenkilöistä yleisesti.  
 
Hallituslaiset vetäytyvät omiin hautomoihin keksimään yhteisövastaavalle asiallista, mutta 
svengaavaa nimeä. Syksyllä järjestetään killan kesken ehkä “nimikilpailu”, jotta kilta 
omaksuisi roolin.  

 
2. Muut asiat 

Muut SCI-killat ja dekaani ovat muistuttaneet opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteiseen 
SCI-tapahtumaan varatusta budjetista. Eräs idea on järjestää loppuvuodesta 
SCI-rusettiluistelu.  
 
 

12. KV-asiat 
1. Survival Guide 

Yksi teksti puuttuu vielä. Survival Guide lähetetään eteenpäin kesäkuun lopussa. 
 

2. Syksyn KV-kiemurat 
Kaikille maisteriopiskelijoille tarjotaan mahdollisuus lykätä opintojen aloittamista 
vuodella. Kesäkuun lopulla selviää, otetaanko Aaltoon vaihto-opiskelijoita. 
 
Koska infolla ei ole vaihto-opiskelijoita, vaan tutkinto-opiskelijoita, heillä on täysi oikeus 
aloittaa opiskelut syksyllä.  
 
KV-toiminnan tarkoitus on tutustuttaa kansainväliset opiskelijat suomalaiseen 
opiskelijakulttuuriin. Etätapahtumien kautta tämä tavoite ei täyty. 
 
Vielä on liian aikaista sanoa, miten tilanne etenee, mutta KV-sektori on pohtinut miten 
tehdään eri skenaarioissa ja mikä on kiltojen rooli KV-toiminnassa. Syksyn suunnittelu on 
toistaiseksi jäissä, kunnes saadaan lisää tietoa. 
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3. Muut asiat 

- 
 

13. Yrityssuhteet 
1. Menneet tapaamiset 

ABB 
Netlight 
 

2. Tulevat tapaamiset 
Vincit 
GoFore 
Columbia Road 
KPMG 
Accenture 
 

3. Kevään tilannekatsaus 
Viime viikolla oli muutamia tapaamisia, tällä viikolla kolme, ensi viikolla lisää. Yhteydenpito 
ollut vähän hidasta etätyöskentelyn takia, mutta keskustelut etenevät tästä huolimatta. 
Vielä hankalaa sanoa, miltä kuluvan vuoden tulot näyttävät. Moni firma sanonut 
miettivänsä vielä omaa budjettiaan. Kiinnostusta yhteistyöhön on kuitenkin edelleen 
löytynyt, mikä on ollut positiivista. 

 
 
14. Opintoasiat 

1. Kevään tilannekatsaus 
Ville (Rahastonhoitaja ‘18, Puheenjohtaja ‘19 ja Lapualaisen taiteilijan kaima ∞) oli 
tuuraamassa Keniä PAK:n kokouksessa. 
 

2. Muut asiat 
- 

 
 

15. Phuksiasiat 
1. Phuksiopas 

Yhtä tekstiä vaille taittovalmis. 
 

2. Athenen nettisivut 
Valmistelut uusia phukseja varten alkavat pian. 
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3. Some-tervetuloa 
Uusia phukseja varten halutaan julkaista someen jokin tervetulopostaus ja mahdollisesti 
luoda facebook-ryhmä valmiiksi. 
 

4. O-viikko: plan B-wörkshop 
Sovitaan päivä orientaatioviikon varasuunnitelman suunnittelua varten. 
 

5. Muut asiat 
- 
 

16. Muu toiminta 
1. Hallituksen kevään tilannekatsaus 

Viikonloppuna hallitus käänsi (ei ryöstänyt) puheenjohtajan kasvimaan.   
 

2. Sakkojen päivitys 
Määrättiin Eemilille 5 sakkoa myöhästyneestä pöytäkirjan tarkastuksesta. 
 

3. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Rullaa. 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
 
18. Seuraava kokous 
Seuraava kokous 2.6. klo 17:15. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous ajassa 11:26. 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat : 
 
 
 
________________________________________                                      ________________________________________ 
Aarne Talvela Ilona Malmivirta 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
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________________________________________                                     ________________________________________ 
Katri Niemi Samuel Moawad 
 
 
 
 

7/7 


