
Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 22/2020 
Aika: 18.8.2020, klo 17:15 
Paikka: Itämerenkatu 8b 
 
Paikalla: 

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

 
Muut läsnäolijat 
- 
 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous kello 17:23. 
 
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 Ken Riippa ja Atte Makkonen.  
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Lisätään kohdat 13.3. Käänteinen periodinpurku, 14.1 KV-Syksy ja 14.2 Karanteenikäytännöt. 
Hyväksytään esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi. 

 
5. Ilmoitusasiat 
Ken ilmoittaa eväiksi riisikakkuja, hummusta ja juustoa. 
Helena ilmoittaa kiitollisuutensa kokousta kohtaan. 
 
6. Mitä kuuluu? -kierros 
Atte: Työskennellyt, lukenut ja lenkkeillyt. Patri, Filio et Spiritui Sancto. 
Helena: Syystaivas kajastaa punavihreiden puiden takaa, eikä Helena ole vielä valmis 
luopumaan kesän lämmön syleilystä.  
Oliver: Kaiken alku ja loppu on saapunut syksyn myötä. Tuoreen muuton myötä Oliver on 
kasannut kotiinsa Möckelby-pöydän. 
Ilona: Innostui Helenan kuulumisista eikä malta odottaa synkkää syksyä. Talvihaippi päällä ja 
pimeyttä kohti. 
Eemil: Viettänyt lomaa kiltahommien muodossa ja leikautti koronafledan poies. 
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Samuel: Kesäloma meni aikalailla kouluhommien ja mökkeilyn puitteissa. 
Katri: AYY10-vuosijuhlien peruuntumisen myötä Katri ilmoitettiin Tampere juoksee 
-tapahtuman 10 kilometrin juoksuun. 
Jaakko: Pimentyvät illat ja synkkä kaupunkikuva ahdistavat. Onneksi pian saapuvat phuksit 
ovat valo tunnelin päässä. 
Ken: Ei ole tehnyt kiltahommia kesällä, muttei malta odottaa, että pääsee tositoimiin 
phuksipaimenena. 
Alessa: Odottaa työttömyyttä ja opiskeluiden jatkumista. 
 
7. Hyväksyttävät laskut 
 
 

Saaja Perustelu Summa Päätös 

Aarne Talvela Tarjoilut mysteerISOiltaan 30.7.2020 43,67€ Hyväksytty 

Sampo Rapeli CTO:n puuhanurkan 13.8.2020 tarjoilut.  10,72€ Hyväksytty 

 
 
8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Kesän follow-up 
Yliopiston tilat syksyllä rajoitetussa käytössä. Kampus on auki vain fyysistä läsnäoloa 
vaativia opetustilanteita varten, mutta esimerkiksi hengailutilat ja HUBit ovat 
suljettuina. 
 
Opiskelijoiden on mahdollista varata yksinopiskelutiloja Aalto Spaces-applikaatiolla 
31.8. alkaen.  
 

2. Ensimmäisen periodin vakiokokousaika 
Doodlataan. 
 

3. Athenen Code of Conduct 
Alustavaa Code of conductia täydennetään vielä ja laitetaan hyväksytettäväksi 
kiltakokoukseen. 
 

4. Laitossopimus  
Laitossopimus on kunnossa ja valmiina laskutettavaksi. 
 

5. T-talon avainasiat ja kulkuluvat 
T-talolla on vaihdettu lukot ja kulkuluvat muuttuvat. Kaikille kiltalaisille tullaan 
antamaan kulkuoikeus kiltahuoneelle 24/7 HSL-kortilla tai vaihtoehtoisella lätkällä. 
Killasta tullaan valitsemaan avainvastaava ja tämän varahenkilö, jotka hallinnoi 
jäsenten kulkuoikeuksia. 
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6. Hallituksen reflektio 

Halutaan pitää kokoukset mahdollisuuksien mukaan livenä, kuitenkin sopivien tilojen 
saatavuus on ongelma. 
 
Slack nähdään edelleen mahdollisuutena. Postauksiin tulee tägätä asianomaiset 
henkilöt, jotta tärkeät viestit huomataan. 
 
Hallituksen jäsenet kokevat, että esityslistat ovat tulleet tarpeeksi aikaisin 
muokattavaksi. 
 
Vaalikokouksen mahdollisuuksia kartoitetaan sen varalta, että rajoitukset ovat 
edelleen voimassa kokouksen aikaan. Esimerkiksi Smökki on nykyisine rajoituksineen 
tarpeeksi tilava vaaleja varten.  
 

7. Hallituksen esittelyvideo 
Atte ja Eemil esittelivät ideoitaan videolle ja keskustelimme miten ne toteutetaan. 
 

8. Uusien jäsenten hyväksyminen 
Lu Cong hyväksytään killan varsinaiseksi jäseneksi. 
Nicolas Uggla hyväksytään killan varsinaiseksi jäseneksi. 
 
Jaakko poistui klo 18:16. 
 

9. Muut asiat 
Istuva Alumnisuhdevastaava muuttaa syksyllä ulkomaille. Hallitus valitsee hänelle 
seuraajan loppuvuodeksi. 
 
Jaakko palasi klo 18:20 
 

9. Tapahtumat 
1. Club Avenir 

Club Aveniria ei voida toistaiseksi järjestää sen nykyisessä muodossa. On mahdollista, 
että bileet siirretään myöhemmäksi tai konseptia muutetaan. Halutaan kuitenkin 
tarjota IV19 mahdollisuus järjestää tapahtuma jossain muodossa. 
 

2. Teltta 
Aarnelta tuli toive, että hommattaisiin Athenelle isompi teltta. Tuulihaukkateltalla on 
-50% remonttiale. Laskettiin, että hankinta maksaisi noin 1200€.  
Päätetään ostaa teltta. 

 
Kokous menee tauolle 18:40. 
Kokous jatkuu 18:51. 
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3. Vuosijuhlat 

Vuosijuhlapäälliköiden testamenttiin tulisi lisätä kohta, jossa selvitetään kuinka 
sponsorirahat allokoidaan.  
 
Peruutusehdot busseissa ja tiloissa ovat sen mukaiset, että killalle tulee minimimäärä 
tappiota, mikäli juhlat joudutaan perumaan. 
 

4. Wappusimulaattori 
Kaljakrokettia ei tulla järjestämään, jotta voitaisiin keskittyä uusien phuksien 
orientointiin. 
 
Athene ei aio osallistua Wappusimulaattorin Ullistapahtumaan. 
 

5. Muut asiat 
Alvarin aukiolla heijastetaan klassikkoelokuva “Tähdet kertovat Komisario Palmu” ja 
Athene tarjoaa mahdollisuuden telttailla ja etkoilla ennen elokuvaa huomenna klo 19!!! 

 
10. Phuksiasiat 

1. #purkusessio 
Lisätään phuksit tänä vuonna #purkusessioon jo orientaatioviikolla. Lisäksi laitetaan 
viesti, joka kannustaa hyvään keskustelukulttuuriin. 
 

2. Varaslähtö 
Kirjeet phukseille on nyt lähetetty ja Varaslähtö on jo ovella. Paikkana toimii OK20 ja 
sitä ympäröivä ulkoalue. Ilta vietetään ulkotiloissa, ruokailua lukuunottamatta. 
 

3. Orientaatioviikko 
Orientaatioviikon tapahtumat tullaan killan puolesta järjestämään ulkona tai etänä.  
Kulttuurineuvoksia ja hallitusta houkutellaan järjestämään myös ohjelmaa phukseille. 
Athene ja Prodekon yhteisbileet järjestetään näillä näkymin ulkona. Yritetään mukailla 
kesäisen Teurastamon henkeä. 
 

4. Phuksisitsit 
Aalto ei anna lupaa järjestää phuksisitsejä T-talolla, joten koitetaan tänä vuonna löytää 
tapahtumalle muu tila. Rajoitusten takia tapahtuma todennäköisesti joudutaan 
järjestämään ilman Inkubioa. 
 

5. Muut asiat 
- 

 
11. Yrityssuhteet 

1. Yhteistyökuvioiden yleiskatsaus 
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Käytiin läpi yhteistyökuvioita yleisellä tasolla. 
Eemilin nimeksi olisi pitänyt antaa Sampo, sillä hän on ihmekone, joka tekee eli jauhaa 
rahaa kiltatoiminnan ylläpitämiseksi. 
 

2. Yritysilta ja Rekrymessut 
Tiimi kaipaa mielipiteitä tapahtumiin liittyen. Miten ja missä järjestämme tapahtumat? 
Eemil fasilitoi YS-tiimille  Syysstartin. 
 

3. Excut ja yritysten kanssa järkättävät tapahtumat 
- 
 

4. Yrityssuhdetiimi 
Syysstartti järkätään 27.8, hallituslaisille vapaa pääsy tapahtumaan. Tapahtuma on 
Helenalle erityisesti hyvä mahdollisuus päästä kiinni yrityssuhdetoimintaan. Tullaan 
ideoimaan syksyn tapahtumia ja jakamaan vastuuta tiimiläisille. 
  
Jaakko poistui 19:56 
 

5. Muut asiat 
- 
 

12. Tiedotusasiat 
1. Some 

Nimetön Jyväskylän yliopiston ainejärjestö oli kysynyt kiltalaisten mielipiteitä 
IG-pollien muodossa. Haetaan tästä inspiraatiota Athenen somettajille. 
 
Jaakko palasi 19:58 
 
Somehommat käynnistynee lähiaikoina.  
 

2. Sähköpostilistat 
Listoja päivitetty KV-opiskelijoiden osalta, KV-isot lisätään juuri, isot ja phuksit lisätään 
listoille sitten kun sähköpostit saadaan.  

 
3. Lunch Lottery 

Avataan uudestaan mahdollisesti syyskuussa. 
 

4. Muut asiat 
- 

 
13. Opintoasiat 

1. Informaatioverkostojen koulutusneuvosto - 18.8.  
Viestintä ja Digitaalinen media kurssille haetaan uutta vastuuopettajaa. 
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2. AllWell-kyselyn tulokset  

Vastausprosentti oli infolaisten osalta hyvä. Hyvinvointi on hieman laskenut viime 
vuodesta. Academic advisingin parantaminen koettiin tärkeänä.  
 
Oliver poistui 20:05. 
 

3. Käänteinen periodinpurku 
Aarnelta oli tullut idea tapahtumakonseptista jossa valmistaudutaan tulevaan periodiin 
ja asetetaan sen tavoitteet. Kun fyysistä assarointia ei järjestetä, niin avunpyytämisen 
ja -tarjoamisen tärkeys korostuu. 
 
Oliver palasi 20:06. 
 
Lähestytään hyvinvointiguruja tapahtumakonseptista. 
 

4. Muut asiat 
- 
 

14. KV-asiat 
1. KV-kevät 

EIT ja Athenen KV-sektori tapasivat. KV-opiskelijoita saapuu ripotellen Suomeen ja 
sektori vastaa aktiivisesti opiskelijoiden kysymyksiin. 
 
Ulkkareita voi orientaatioviikolla tavata mm. Phutismatsissa ja Nuotioillassa. 
 

2. Koronakäytännöt 
Kv-opiskelijoiden saavuttua Suomeen he ovat kahden viikon karanteenissa, ennen kuin 
voivat osallistua killan tapahtumiin. 
 

3. Muut asiat 
- 
 

15. Ulkosuhteet 
1. Man@ger-yhteistyö 

Manager kutsui athenelaiset saunomaan Hämeentien approja ennen. Valitettavasti 
päivä on Unskin pitkän päällä. 
 

2. Vuosijuhlakutsut 
Lämmönsiirto VIII 18.9. kutsu saapui. 
 

3. Muut asiat 
- 
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16. Muu toiminta 

1. Sakkojen päivitys 
Ei sakkoja päivitettävänä. Palkintona puheenjohtaja ostaa hallitukselle jäätelöt. 
 

2. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Rullaa niinku ratikka kiskoilla. 
 

3. Hallituksen virkistäytyminen 
Käydään seuraavassa kokouksessa. 
 

4. Hallitusmerch 
Käydään seuraavassa kokouksessa 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
- 
 
18. Seuraava kokous 
Seuraava kokous perjantaina 28.8. kello 17:15. Eväsvuorossa Aarne. 

 
19. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin ajassa 20:35. 

 
 

Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
________________________________________                                      ________________________________________ 
Ken Riippa Atte Makkonen 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
________________________________________                                     ________________________________________ 
Katri  Niemi Samuel Moawad 
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