
Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 23/2020 
Aika: 28.8.2020, klo 17:15 
Paikka: Helenan koti 
 
Paikalla: 

Hallitus 
Katri Niemi (PJ) 
Samuel Moawad (Sihteeri) 
Ilona Malmivirta 
Atte Makkonen 
Oliver Mulari 
Helena Rautiainen 
Eemil “Rane”  Rantala 
Ken Riippa 
Aarne Talvela 

 
Muut läsnäolijat 
Elina Ståhlberg 
 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous kello 17:27. 
 
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 & Oliver Mulari. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.  
 
5. Ilmoitusasiat 
Aarne ilmoittaa kokouksen eväiksi siemennäkkäriä ja hummusta. 
Katri ilmoittaa, että eväinä myös Otaniemen suurin vesimeloni. 
Helena ilmoittaa wifi-verkon salasanaksi “Ei kuulu sulle”. 
 
6. Mitä kuuluu? -kierros 
Ilona: Vietti tänään kesän viimeistä kesätyöpäivää.  
Atte: Suoraan sanottuna v*tuttaa, mutta hallituksesta tulee good vibes. 
Aarne: Kiireinen päivä, mutta kiva päivä. Toiminnan täytteiseen päivään on mahtunut mm. 
kahvittelut Rahimilla ja kiusallinen kohtaaminen Helenan kanssa. 
Oliver: Huojentunut varaslähdöstä ja sen onnistumisesta.  
Ken:  Rappiolla, sillä työt loppuivat ja herääminen on lipsunut aamukuudesta keskipäivään. 
Valmistelee telttajuhlaa tiistaille. 
Katri:  Ihmiset slaidaa jatkuvasti Katrin dm:iin killan koronakäytännöistä ja kaikki ovat 
segiksissä.  
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Samuel: Ilmottautui kursseille ja odottaa malttamattomana huomisia häitä, joissa hän on niin 
vieraana kuin myös kutsuttuna. 
Eemil: Nautti varaslähdöstä antaumuksella. 
Helena: Meni töihin ja toivoi työkavereiden kanssa kohtaamisia, kun hänelle ilmoitettiin, että 
on ainoana paikalla. 
Elina: Eilinen oli autuas, sillä viikon kliimaksi oli Varaslähtö.  
 
7. Hyväksyttävät laskut 
 
 

Saaja Perustelu Summa Päätös 

Sampo Rapeli Tuikkuja ja sytytin Kesäretkelle 
20.-21.8.2020 7,24€ Hyväksytty 

Mea Pousar Mehua Doggopäivään 10.8.2020  4,65€ Hyväksytty 

Mea Pousar Athenen Olympialaisten pokaalin 
kaiverrus 2019 15,00€ Hyväksytty 

 
8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Ensimmäisen periodin vakiokokousaika 
Doodlataan tulevaisuudessa. 
 

2. Laitossopimus  
Sopimukset on sovittu. 
 

3. Hallitusvideo 
Videota ei tällä kertaa tuoteta orientaatioviikolle, vaan se valmistellaan vaaleja varten. 
 

4. Olkkarin remppa 
Orientaatioviikon jälkeisellä viikolla pidetään kokous OTMKlaisten ja hallituslaisten 
kanssa OLOhuonen remontista. 
 
Siirrytään kohtaan 8.6. 
 

5. Uusien jäsenten hyväksyminen 
Jatketaan henkilön Severi Sinkko jäsenyyttä. 
 
Siirrytään kohtaan 8.7. 
 

6. Alumnisuhdevastaavan rekrytointi 
Nykyinen ulkoneuvos ja pilotoiva yhteisövastaava rekrytoi uuden 
alumnisuhdevastaavan. 
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siirrytään kohtaan 8.5. 
 

7. Muut asiat 
- 

 
9. Tapahtumat 

1. Club Avenir 
Tapahtumasta on juteltu järjestävien toimijoiden kanssa ja juhlien annetaan odottaa. 
Aiotaan tarjota budjetti kaatosimulaattorin järjestämiseen. 
 

2. Teltta 
OST (Otaniemen suurin teltta) on ollut jo testiajossa varaslähdössä ja 
vuokrauspyyntöjä satelee. Luodaan teltan vuokraamiselle bisnesmalli rahastonhoitajan 
johtamana.  
 

3. Vuosijuhlat 
Vuosijuhlatoimikunta jatkaa järjestelyitä normaalisti ja odottaa tietoa voidaanko juhlat 
järjestää turvallisesti. 
 
Yrityssuhdevastaava huomautti, että vuosijuhlat pitäisi myydä yrityksille erillisenä, 
eikä osana pakettia. 
 
Pohdittiin myös tilannetta, jossa vuosijuhlat perutaan. Heräsi kysymyksiä siitä, että 
olisiko mahdollista järjestää pienimuotoisempi, vaihtoehtoinen tapahtuma. 
 

4. Wappusimulaattori 
Wappisimulaattori on Athenen osalta ohi. 
 
Ullissimulaattori siirtyy Otarantaan, mutta Athene ei osallistu tapahtumaan.  
 

5. Tuleva syksy  
AYY:n hallitus on päivittänyt ohjeistusta tapahtumien järjestämisestä. 
 
Keskusteltiin ohjeista sekä Athenen linjasta tapahtumien järjestämisestä. Päätetään 
orientaatioviikon jälkeen selkeät ohjeistukset killan tapahtumien järjestämiseen.  
 
Innovoitiin myös tartuntariskiä minimoivia tapahtumia Athenelle. Esimerkiksi Athenen 
syysretki herätti innostusta. 
 

6. Muut asiat 
Kokous menee tauolle klo 18:52. 
Kokous jatkuu klo 19:00. 
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10. Phuksiasiat 

1. Orientaatioviikko 
Iltaohjelmavastuita jaettu ISOille. 
 
Orientaatioviikolla järjestetään paljon ulkotapahtumia, joten Athenen teltat ovat 
kovassa käytössä. 
 
Athene X Prodeko afterparty kokenut iskuja, eikä niitä järkätä Startup-saunalla. 
Myöskään Aaltoes ei halua nyt lähteä messiin, mutta Saunan puolelta luvattiin 
aggregaatti sekä kajareita. Bajamaja-vuokra-avuista neuvotellaan todnäk. TTER:n 
kanssa. Lokaatio saattaa olla Fat Lizardin takana.  
 
Hallitusta tarvitaan (suurella skaalalla) ainakin pe-iltana ja keskiviikon esittelyyn (ja 
ehkä pieneen ohjelmaan)? ;). Ja torstaina joku rasti ois kova! Teltan kanssa tullee myös 
tarvetta, mihin hallituksen salamannopeaa reagointia tarvitaan.  
 
ISOt järjestävät orientaatioviikon tiistaina phukseille telttabileet. 
 

2. Phuksisitsit 
Povataan AYY:ltä Smökkiä tapahtumaan ja tapahtuman luonne saattaa muuttua 
hygieenisemmäksi. 
 

3. Muut asiat 
ISOja ohjeistettu ottamaan omia vastuuphukseja, joiden meininkiä ja opintoja 
tsekkaillaan viikottain. 
 
ISOvastaavan organisoima ISOjen Wiimeinen Woitelu tiistai-iltana oli suuri menestys. 
“Fuck yeah!” 

 
11. Yrityssuhteet 

1. Menneet tapaamiset 
Sievo 
Taiste 
 

2. Tulevat tapaamiset 
Anders 
 

3. Phuksikassi ja haalarit 
Kaikki sponssipaikat haalareista on saatu myytyä. 
 
Phuksikassien sisälle menevät tavarat löytyvät Ranelta, muutamaa tuotetta 
lukuunottamatta, jotka ovat vielä matkalla. Kangaskasseja löytyy Samuelilta, sekä 
Olkkarilta. 
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4. Yrityssuhdetiimi 

Yrityssuhdetiimi alkaa taas kokoustamaan viikoittain ja rekrymailit lähtevät 
rullaamaan ensi viikolla. 
 
Tiimi on ideoinut vaihtoehtoisia tapahtumia ja muuta. esim. YS-podcast (“Rahaa ja 
rakkautta”, “Rane Rogan experience”, “Rahastointia Rahimin kanssa”...,) sponssattuja 
liikuntatapahtumia, syysretkiä etc.  
 

5. Muut asiat 
Marathoonarit pyydetään vieraaksi ensi viikon kokoukseen. 

 
12. Tiedotusasiat 

1. Viikkotiedote 
Maanantaina tulee syksyn ensimmäinen viikkis ja phuksit lisätään Jäsenet listalle. 
 
Atte on valmistellut viestintäpäällikön megameiliä, jossa selvitetään killan 
pääviestintäkanavat uusille opiskelijoille. 

 
2. Muut asiat 

- 
 

13. Opintoasiat  
1. SCI education meeting 

Kokouksessa ilmoitettiin muun muassa, että TiK kasvaa huomattavasti vuonna 2022 ja 
että Teknillisen Psykologian kandidaattiohjelmaa suunnitellaan. 
 

2. Muut asiat 
Korkeakoululta odotetaan vastausta kysymykseen “onko opiskelijan mahdollista käydä 
kaikki kurssit täysin etänä?” 

 
14. KV-asiat 

1. KV-orientaatio 
Varaslähtö meni huippuhyvin ja KV-opiskelijoita oli paikalla 7 kpl. Oliver on ollut 
tiukkana, että KV-opiskelijat viettävät 2 viikkoa omaehtoisessa karanteenissa 
Suomeen saapumisen jälkeen. Kaikki killan  tapahtumiin kutsutut ulkkarit ovat siis 
viettäneet aikansa karanteenissa.  
 
Ulkkarit ja muut phuksit pääsevät tutustumaan ainakin killan järjestämässä 
iltaohjelmassa. 
 

2. Hallituksen esittely KV-opiskelijoille 
Hallitus esittäytyy myös KV-opiskelijoille keskiviikkoisessa sessiossa. Tilaisuus 
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järjestetään kuitenkin etänä. 
 

3. Muut asiat 
Oliver oli huolissaan, etteivät monet KV-opiskelijat ymmärrä killan tärkeyttä vielä 
orientaatioviikon alussa, ja jättävät haalarit tilaamatta. Päätimme, että järjestämme 
myöhemmin toisen mahdollisuuden tilata haalarit. 
 

15. Ulkosuhteet 
1. Man@ger-yhteistyö 

Case Hämeenkadun Appro on nyt suljettu ja kieltäydytty mahdollisuudesta. 
 

2. Muut asiat 
Yhteys Dumppi ry:n suuntaan on jälleen avattu. 
 
Teekkarikulttuuritoimikunta järjestää Otatarhanajot ja tilaa itselleen upouudet pinssit. 
 

16. Muu toiminta 
1. Sakkojen päivitys 

Ei sakkoja. 
 

2. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Rullaavat omalla painollaan. 
 

3. Hallituksen virkistäytyminen 
Aarne virkistää hallitusta seuraavalla kerralla. 
 

4. Hallitusmerch 
Keskustellaan seuraavassa kokouksessa. 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
Keskusteltiin ISOjen budjettitarpeesta orientaatioviikolla. 
 
Hallitus ilmoittautuu rastinpitäjäksi ISOtasuunnistukseen. 
 
Hallituksen jäsenet ja ISOvastaava saavat kulkuluvat olkkarille ensi viikon aikana. 
 
18. Seuraava kokous 
Seuraava kokous keskiviikkona 2.9. kello 10:15. 

 
19. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin ajassa 20:14. 
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Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
 
________________________________________                                      ________________________________________ 
Oliver Mulari Ilona Malmivirta 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
________________________________________                                     ________________________________________ 
Katri Niemi Samuel Moawad 
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