
Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 37/2020 
Aika: 2.12.2020, klo 14:15 
Paikka: Iittilä/Zoom-etäkokous 
 
Paikalla: 

Hallitus 
Katri Niemi (Puheenjohtaja) 
Samuel Moawad (Sihteeri) 
Alessa Aila 
Atte Makkonen 
Ilona Malmivirta 
Oliver Mulari 
Eemil “Rane” Rantala 
Ken Riippa 
Aarne Talvela 
Jaakko Vintturi 
Helena Rautiainen 
 
Muut läsnäolijat 
Eira Erola 
 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous kello 14:15. 
 
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 Helena Rautiainen ja Atte Makkonen. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.  
 
5. Ilmoitusasiat 
- 
 
6. Mitä kuuluu? -kierros 
Atte: Hyvää kuuluu. Viikko on kulunut tehden hommia kotona. Atte on löytänyt 
opiskelukannustusta Study with me -videoista. 
Alessa: Hyvää kuuluu. Mökki-ilma virkistää. 
Ilona: Myös Ilonalle kuuluu hyvää. 
Jaakko: Kaikki hyvin. Koodaus saa pään jumiin. 
Aarne: Kuuluu hyvää. Ihastelee auringonlaskua. 
Ken: Ohjelmointi aiheuttaa myös Kenille päänvaivaa, mutta onneksi kaunis auringonlasku 
nostattaa myös hänenkin mieltään.  
Helena: Inspiroituu sanaristikoista. 
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Oliver: Ongelmia omien lakanoiden kanssa. 
Samuel: Fysiikan kurssi lähenee loppuaan ja sitten alkaa olemaan suurin osa pakollisista 
kursseista olla tehtynä. Ruotsin kurssi roikkuu toki yhä. 
Eemil: Rane on alkanut jo laskea päiviä jouluun. 
Katri: Katrille kuuluu hyvää. Aikoo viettää joulun kotonaan. 
 
7. Hyväksyttävät laskut 
 

 
8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Vaalien jälkihaku ja toimareiden valinta 
Katri on laittanut killalle viestiä jälkihaussa valituista toimihenkilöistä. 
 

2. Uusien jäsenten hyväksyminen 
- 
 

3. Uuden hallituksen + toimareiden perehdytys 
Hallituksen ensimmäinen perehdytystapaaminen tapahtumista meni hyvin. Saatiin 
hyvin ideoitua, miltä kevään tapahtumat saattaisivat näyttää. 
 

4. Kunniamerkkien jako 
Meni hyvin ja useat tahot ovat kiitelleet kunniamerkkitekstien tasoa ja sisältöä. 
 

5. Muut asiat 
Seurataan keskustelua naisvihasta opiskelijakulttuurissa ja jatketaan oman toiminnan 
kriittistä tarkastelua. 

 
9. Tapahtumat 

1. Loppuvuoden tapahtumat 
AYY:n kertavuokrattavat tilat ovat toistaiseksi pois käytöstä, eikä ainakaan fyysisiä 
tapahtumia järjestetä. 
 
IE ja kipparit alkavat suunnittelemaan jouluista etätapahtumaa. 
 

2. Vuosijuhlat 
Vuosijuhlastriimi toteutettiin onnistuneesti. Siitä kiitos Vujutiimille, OUBSille, 
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Saaja Perustelu Summa Päätös 

Aarne Talvela Maalaustarvikkeita maalausiltaan 34,93 € Hyväksytty 

Aili Hukka Vuosijuhla streamin kuohuviinipullo 12,98 € Hyväksytty 

Ville Vuorenmaa Athene Jobs -sivustolle WordPress Job 
Manager -lisäosan vuosilisenssi 14,09 € Hyväksytty 

OUBS ry Infoähky XXI striimi 200,00 € Hyväksytty 
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esiintyjille, onnittelijoille ja tietenkin katsojille. 
 

3. Muut asiat 
- 
 

10. Phuksiasiat 
1. Ajankohtaista 

Athenen joulukalenterin ensimmäiset luukut on julkaistu. 
 
Jaakko tekee loppuvuodesta phukseille vielä kyselyn kuluneesta syksystä ja yleisistä 
fiiliksistä. Lisäksi phukseille järjestetään ISOjen toimesta pikkujoulutapahtuma. 
 
Jaakko ja Atte miettivät Café Lotteryn lanseeraamista keväälle, jossa useampi 
kiltalainen voisi kohdata matalalla kynnyksellä. 
  

2. Muut asiat 
- 
 

11. Yrityssuhteet 
1. Menneet tapaamiset 

- 
 

2. Tulevat tapaamiset 
- 
 

3. Yrityssuhdetiimi 
Rekrymailia ollaan lähetämässä killalle. 
Ysvitiimi pohtii ensi vuoden yrityssuhdetoimintaa. 
 

4. Muut asiat 
Ollaan luomassa telegram-botti, jonka tarkoituksena on ilmoittaa Athene Jobs 
telegram-kanavalle aina kun Athene Jobs -sivustolle tulee uusi ilmoitus 
yhteistyöyrityksiltä. 
 
Eemil valmistelee antaumuksella ensi vuoden Yrityssuhdevastaavan perehdyttämistä. 

 
12. Tiedotusasiat 

1. Muut asiat 
Viikkotiedotteeseen tulee niukasti tiedotettavaa, mutta Atte pitää tiedotuksen pyörät 
pyörimässä siitä huolimatta. 
 
Myös ensi vuoden Viestintäpäällikön perehdytystä ja tulevan vuoden kuvioita on 
valmisteltu. 
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13. Opintoasiat 

1. Alternative lukujärjestys 
Susanna, Ken ja Marianna ovat suunnitelleet vaihtoehtoisen lukujärjestyksen ja 
pohtivat, mikä olisi paras tapa viestiä siitä. 
 

2. Muut asiat 
SCI education meeting -kokouksessa pohdittiin, miten tasoitetaan professorien 
tohtorikoulutettavien määrää. Kokouksessa myös puitiin, miten tietotekniikan 
opiskelijoiden sukupuolijakaumaa saataisiin tasoitettua tulevaisuudessa. Lisäksi 
kokouksessa seurattiin Jodelin helpotnopat-kanavaa ja keskusteltiin Elements of AI 
-kurssista. 
 
Hallopedhakuja jatkettiin 3.12. asti. 
 

14. KV-asiat 
1. KV-pikkujoulut 

Fyysinen tapahtuma peruttiin. Tapahtuma aiotaan sulauttaa kohdassa 9.1. mainittuun 
jouluiseen etätapahtumaan. 
 

2. Lakkien sovitus 
Moni ulkkari kävi sovittamassa lakkia ja sovitukset onnistuivat turvaohjeiden 
mukaisesti. 
 

3. Muut asiat 
Osa ulkkareista (noin 4) haluaisivat vielä tilata haalarit. Oliver katsoo uutta tilausta ensi 
vuoden puolella. 
 

15. Ulkosuhteet 
1. Ulkosuhteiden ajankohtaiset asiat 

Fyssan joulukalenteriin pitäisi luoda luukku.  Ehdotuksena esitellä TIKTOK-tansseja. 
 
Muistinnollaus 35 -joulukalenteriin kaivataan luukkua 15.12. Ehdotuksena esitellä 
TIKTOK-tansseja. 
 
Arkkitehtikilta kaipaa Athenelta vuosijuhlatervehdystä. Aiotaan toteuttaa 
videotervehdys. 
 
Fyysikkokillan puheenjohtaja otti hallitukseen yhteyttä, saisiko Athenen hallitukselta 
noin 15 minuutin etärastin Fyysikkokillan raadin vaihtoon. Hallitus aikoo vastata 
hätäkutsuun. 
 

2. Muut asiat 
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ESTIEMin Kyproksen matka herättää edelleen keskustelua. 
 
Joulukortit laitetaan tällä viikolla painoon. 
 

16. Muu toiminta 
1. Sakkojen päivitys 

Ei sakkoja. 
 

2. Hallituksen virkistäytyminen 
Jaakko aikoo virkistykseksi leipoa kakun ja Atte on valmistanut erittäin herkullista 
granolaa. 
 

3. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Rullaavat. 
 

17. Muut esille tulevat asiat.  
Viestintäsektori kartoittaa dataa killan viestintäkanavista. 
 
Unisportin kausimaksut (400€) ovat saattaneet mennä epähuomiossa väärään tilinumeroon. 
Alessa selvittää asiaa. 
 
18. Seuraava kokous 
Seuraavat kaksi viimeistä kokousta doodlataan tämän viikon aikana.. 
 
19. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous ajassa 15:23. Kiitos kaikille! 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
________________________________________                                      ________________________________________ 
Helena Rautiainen Atte Makkonen 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
________________________________________                                     ________________________________________ 
Katri Niemi Samuel Moawad 
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