
Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 20/2020 
Aika: 2.6.2020, klo 17:15 
Paikka: Saukonpaasi picnic area 
 
Paikalla: 

Hallitus 
Katri Niemi (PJ) 
Samuel Moawad (Sihteeri) 
Alessa Aila (etänä) 
Ilona Malmivirta 
Oliver Mulari 
Aarne Talvela 
Jaakko Vintturi 
Eemil Rantala (saapui kohdassa 6) 
Atte Makkonen (saapui kohdassa 8.7) 

 
Muut läsnäolijat 
- 
 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous kello 17:24. 

 
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 Jaakko Vintturi. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Ilmoitusasiat 
Katri ilmoittaa, että Alessa on etänä kokouksessa ja  että kokouseväinä on raparperipiirakkaa ja 
corona-proof karkkeja. 
 
6. Mitä kuuluu? -kierros  
Alessa: Alessa asuu yksin vanhempiensa luona. 
Oliver: Juoksi otaniemeen, pumppasi rautaa ja juoksi takaisin. 
Aarne:  Palautti Managing Knowledgen myöhässä ja vääntää kandia tänään saadusta aiheesta. 
Ilona: ISS:än huoltomiestä ei kiinnosta Ilonan varaston ovi ja opettaja syyttää Ilonaa plagioinnista. 
Samuel: Rentoo menoo. 
Jaakko:  Muutti Töölööseen ja kamaa on enemmän kuin liikaa. On ripustanut  haalarit ironisesti 
eteiseen. 

1/6 



Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 20/2020 
Aika: 2.6.2020, klo 17:15 
Paikka: Saukonpaasi picnic area 
 
 
Eemil saapui klo 17:36 
 
Eemil:  Hämmentyi Instagramista ja Minneapoliksesta. 
Katri: Katrin äiti ilmoitti kesken videopuhelun, laittaneensa Katrin tilille rahaa, jotta Katri voisi 
mennä parturiin. 
 
Etäterveiset 
Helena: “Private life kukoistaa koska kesälomailen ekaa kerta sitte kesän 2013.” 
 
7. Hyväksyttävät laskut 
Ei laskuja. 
 
8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Hallinto - kevään tilannekatsaus 
Kevään viimeinen virallinen kokous. Dekaani Jouko on kutsunut  SCI-Puheenjohtajat 
kokoukseen, jossa keskustellaan kiltojen orientaatiosta. 
 

2. Talous - kevään tilannekatsaus 
Rahastonhoitaja katsoo tällä viikolla budjetin läpi ja päivittää sen ajantasalle. 
 

3. Viesti killalle 
Viesti on puoliksi valmis ja kilahtaa pian killan sähköpostiluukkuihin. 
 

4. Syksyn skenaariot 
Tiistaina Dekaanin ja SCI-puhisten kokouksessa keskustellaan syksyn orientaatioviikon 
mahdollisista skenaarioista. 
 

5. Budjetin välikatsaus 
Talous- ja hallintosektori päivittää budjettia ensi viikolla. Pohditaan, pitääkö järjestää 
kiltakokous, jossa päivitetty budjetti hyväksytään. 
 

6. Ponnet 
Käytiin ponnet läpi ja keskusteltiin. Vastuu jakautui alustavasti koko hallitukselle. 
 

7. Hallituksen esittelyvideo 
Atte saapui klo 18:07 
 
Atte ja Eemil ottivat esittelyvideon kuvausten organisoinnin niskoilleen. 
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8. Muut asiat 
- 
 

9. Tiedotusasiat 
1. Kevään tilannekatsaus 

Phuksiopas päivitettiin Athenen nettisivuille. 
Keväältä tiedottamiset ovat kutakuinkin loppuneet. 
 
Somettajien terveiset: “kesäfiilis on hiippaillu aika hyvin mieleen, eipä varmaan sen ihmeempiä 
terkkuja ku athenen tapahtumia hirrrvittävä ikävä ja erinomaiset kesäntoivotukset kaikille 
🌞🙌🏼” 
 
Tietskarijengin terveiset: “On kesäfiilis, muodostuu kesäsäästä, -töistä ja siitä et kouluhommat 
on ainakin melkein paketissa kevään osalta. Etähackathonit ei oikein nappaa ideana niin on ollut 
vähän hiljaisempaa, mutta Kasper veti huikeen setin ilmomasiinan syvimmästä olemuksesta 
(kiitos vielä!). Ja ehkä tässä kehtaa seuraavan kerran nähdä vaikka ihan livenä, jonkun tason 
afterworkit vois kans toimia koodaamisen lisäks 👌” 
 

2. Kukan kuulumiset 
- 
 

3. Muut asiat 
Hallitus keskusteli systemaattisesta rasismista ja miten Athenen tulisi ottaa kantaa asiaan. 
 
Jaakko poistui klo 18:27 
 

10. Tapahtumat 
1. Vuoden tilannekatsaus  

Odotetaan kansallisten määräysten selkeytymistä. 
 
11. Ulkosuhteet 

1. Estiem  Council Meeting 
Estiem Council Meeting (yleiskokous) pidettiin viikonloppuna 
Estiem Centralin uusi hallitu sekä erinäisten projektien vetäjät on nyt valittu ja 
kokouksessa ihmeteltiin, miksei hallituksessa ole yhtään pohjoismaalaisia. Eli miksei 
pohjoismaissa haeta ylempään Estiem-organisaatioon, vaan järjestetään tapahtumia 
paikallisesti hajanaisesti. Tämän koetaan johtuvan siitä, että pohjoismaisessa 
opiskelijakulttuurissa paikalliset järjestöt ovat jo merkittävä tekijä kansainvälisen 
toiminnan järjestämisessä. Asia on kuitenkin nyt nostettu esille ja suomalaiset toimija ovat 
keskustelleet aiheesta. 
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2. Muut asiat 

- 
 

12. KV-asiat 
1. Survival Guide 

Taittoprosessi on vielä kesken ja selviytymisopas lähtee 12.6.  
 
15.6. Oliver on kertomassa ulkkareille Athenesta webinaarissa. 
 

2. KV-opiskelijoiden tervehdys 
KV-ISOt lähettävät EIT-opiskelijoille sähköpostit, ja toivottavat opiskelijat tervetulleeksi. 
 
Jaakko palasi klo 18:30 
 

3. KV-ISOjen vastuualueet 
KV-kippari ja Aino Roms keskustelivat mahdollisista syksyn skenaarioista.  Mentorit 
hoitavat akateemisen orientaation ja mikäli ulkkarit pääsevät Suomeen asti, orientoidaan 
heidät myös killan puolesta opiskelijakulttuuriin. Etäorientaatiolle ei kuitenkaan nähdä 
tarvetta, sillä koetaan, ettei paikallinen opiskelijakulttuuri välittyisi etäkeinoin. 
KV-sektorilla ollaan kuitenkin valmiita tekemään muutoksia lyhyellä aikataululla. 
 

4. Muut asiat 
- 
 

13. Yrityssuhteet 
1. Menneet tapaamiset 

Columbia Road 
Gofore 
 

2. Tulevat tapaamiset 
Vincit 
Nitor 
KPMG 
Accenture 

 
3. Syksy 2020 

Company crawlin järjestäminen edelleen auki. 
Excursiot ja yritystapahtumat järjestetään näillä näkymin etänä. 
Aikataulut alkavat muodostua. 
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4. Sopimusten solmiminen 

Edistyy. 
 

14. Opintoasiat 
1. Kevään tilannekatsaus 

- 
 

2. Muut asiat 
Riston ja hallituksen välisessä tapaamisessa pohdittiin orientaatioviikkoa, 
hyvinvointivalmennuksen kehittämistä sekä Athene Angelsin tulevaisuutta. 
 

15. Phuksiasiat 
1. Tulevaa tehtävää 

Phuksiopas menee painoon.  
Tulevia phukseja on jo liittynyt Athenen phuksit ‘20 fb-ryhmään. 
Phuksisitsien valmistelutoimet aloitellaan. 
Hommat etenee vauhdilla. 
 

16. Muu toiminta 
1. Hallituksen kevään tilannekatsaus 

Antero Mertarannan sanoin “se oli siinä.” 
 

2. Sakkojen päivitys 
Määrättiin Kenille 1 sakko kuulumisten puuttumisesta. 
 

3. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Rullaa kuin viestimiehellä kelaa. 
 

4. Kesäpäivät 
Paikaksi valittiin kuvankaunis Vammala. 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
- 
 
18. Seuraava kokous 
Sovitaan tarpeen mukaan seuraava kokous. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous ajassa 19:13. 
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Pöytäkirjantarkastajat : 
 
 
 
________________________________________                                      ________________________________________ 
Oliver Mulari Jaakko Vintturi 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
________________________________________                                     ________________________________________ 
Katri Niemi Samuel Moawad 
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