
Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9 
Hallituksen kokous 40/2020 
Aika: 29.12.2020, klo 18:15 
Paikka: Zoom-etäkokous 
 
Paikalla: 

Hallitus 
Katri Niemi (Puheenjohtaja) 
Samuel Moawad (Sihteeri) 
Alessa Aila 
Atte Makkonen 
Ilona Malmivirta 
Oliver Mulari 
Helena Rautiainen 
Ken Riippa 
Aarne Talvela (poistui kohdassa 6.) 
Jaakko Vintturi 
Eemil “Rane”  Rantala (saapui kohdassa 5.) 
 
Muut läsnäolijat 
- 
 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous kello 18:18. 
 
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 Alessa Aila. 
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi. 
 
5. Ilmoitusasiat 
Helena ilmoittaa kokouseväikseen pullaa ja kahvia ja että sai joululahjaksi kärpäsloukkukasvin. 
Alessa ilmoittaa, että sai joululahjakseen vihreitä kuulia ja Saku Tuomisen kirjan. 
Oliver ilmoittaa, että sai joululahjakseen shakkitekoälykirjan, marimekon astioita ja 
joulukuusen. 
 
Eemil saapui klo 18:22. 
 
Ken ilmoittaa, että sai joululahjakseen 150€ tilille. 
Samuel ilmoittaa, että sai joululahjakseen “sen futuristin kirjan” ja villasukat 
Ilona ilmoittaa, että sai joululahjakseen leipälautaset. 
Jack Winter (Jaakko Vintturi) ilmoittaa, että sai joululahjakseen Barack Obaman kirjan ja 
paidan. 
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Raaka-Arska (Aarne Talvela) ilmoittaa, että sai joululahjakseen hotelliyön keskustassa ja 
illallisen ravintolassa. 
Atte ilmoittaa, että sai joululahjakseen kahvivaa’an. 
Eemil ilmoittaa, että sai joululahjakseen Barack Obaman kirjan postitilauksen,  muutaman 
muun hyvän kirjan, “hiton hyvän paidan” ja valokuvataulun. 
Katri ilmoittaa, että sai joululahjakseen maailman hienoimman jutun. (Tietokonerepun) 
 
Siirrytään kohtaan 7. 
 
6. Mitä kuului? -kierros 
Aarne:  
Athenen hallituksen Aarne Talvelana on ollut ilo tehdä hommia yhdessä. Vaikka joskus on 
ketuttanut, niin on hommailu ollut niin hauskaa, että Arska lähti toiselle kaudelle. 
 
HalPerSe tuntuu vain kaukaiselta muistolta vuosien takaa. Kuin se olisi vanha ystävä, joka 
muutti Brysseliin 2000-luvun alussa. Siellä tuli ensimmäistä kertaa sellainen fiilis, että tän 
porukan kanssa on hauskaa tehä hommia. 
 
IE pääsi alkuvuodesta järkkäilemään Killanvaihtoa, pikkuIE:n vaihtoa sekä Perhe- ja 
Väärinymmärrettyjen sitsejä. Alussa jännitti, mutta kaikesta selvittiin ja Aarne on kiitollinen 
kokemuksista. 
 
Tapahtumia on päästy järjestämään vuoden mittaan yllättävän paljon ja eri muodoissa, eikä 
IE-tiimin palava into tapahtumia kohtaan ole hiipunut, vaan hyvä boogie jatkui läpi vuoden. 
 
Ken: 
 Ensinnäki on ollu siistii työskennellä kaikkien kaa. Phuksina kuumotti hakea hommiin, mutta 
kaikki on sujunu hyväl porukal. 
 
Huhhuh eiköhän aloteta tää. 
 
Vuosi alkoi Hollantilaisia houstaten, eikä Ken siksi osallistunut HalPerSeeseen. Puheenjohtaja 
Niemi antoi tästä päätöksestä palautetta jälkikäteen. 
 
Vuoden aikana Ken on päässyt keskustelemaan niin Tuotantotalouden kuin Perustieteiden 
korkeakoulun bossien kanssa. Ken on erityisen vaikuttunut tavatessaan Riston ja Infon 
Avengersit ensimmäistä kertaa. 
 
Kenin kevät oli täynnä glooriaa, sillä hän voitti Visman excuhackathonista leffaliput (, jotka hän 
lahjoitti eteenpäin) ja pääsi hyvinvointivalmennuksessa tapaamaan Frank Martelaa. Hän oli 
myös iloinen saadessaan Villeltä (1. luokan Mannerheimin solki 2019, Kultainen ansiomerkki 
2020, Herrasmies ∞) kalenterikutsun Nahkaviikonpäivä-tapahtumaan, jossa Ken laittoi 
olkkarin kiiltämään. Tamperelaisten fuksiexculla Ken ei viihtynyt, sillä hän kuuli liian monta 
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röimiesjuttua. 
 
Kevät ei kuitenkaan ollut ilman omia haasteitaan. Hallitusräpissä Ken ei ollut tyytyväinen 
omaan flowhun, eikä lyriikoihin. Vastapainona hänen tuottamansa video ja ad-libit olivat 
parhaimmistoa. 
 
Muistatko missä olit, kun ensimmäiset koronasuositukset laitettiin käytäntöön… Ken muistaa. 
Hän oli Eindhovenissa, jossa oli monta nastyä hetkeä. Vessoista puuttui saippua ja paikallinen 
aivasti Kenin ja Irpon keittoon. Ken söi keittoa vain vähän. Ken oli yllättynyt, etteivät hollannin 
tutalaiset olleet niin särmiä, kuin Aallossa, sillä ensimmäisenä päivänä paikalliset yrittivät 
tarjota hänelle dänkkimuffinsseja. Eindhovenin nähtävyydet olivat kuitenkin tyylikkäät ja 
yliopisto ylti taivaisiin. 
 
Ken oli järjestämässä Club Avenir -phuksibileitä, mutta pandemia siirsi tapahtuman 
myöhempään ajankohtaan. 
 
Kesän kohokohta oli kesäpäivät Vammalassa, jolloin Ken laski hiuksensa ja antoi kauniin 
kesäkaupungin tulla sydämeensä. 
 
Uusien phuksien saapuessa Ken oli liekeissä, sillä kaikki olivat todella mukavia. Kuitenkin 
harmittamaan jäi, että phukseja ei päässyt näkemään niin paljon kuin olisi halunnut. 
 
Athenen vaalit olivat hieno ja arvokas tapahtuma, mutta siitä huolimatta Ken päätti jättää 
kiltahommat nuoremmille tekijöille. Vaalivoiton sijaan hän keskitti voimansa Prodekoijalaisten 
lyömiseen joulukkaassa tortunsyöntikilpailussa. Kilpailu lähensi Athenen ja Prodekon 
hallituksia mielekkäällä tavalla.  
 
Tulevaisuus on Kenille selvä. Mariannasta tulee huippuopis, sillä Ken on hänet hommaan 
perehdyttänyt. Ken aikoo kutsua koolle vanhojen ja viisaiden Opintovastaavien neuvoston, 
kunhan aika on kypsä. 
 
Ensi vuonna Kenin voi löytää sydämestään, sekä tekemästä COO hommia Nestorin ja Riston 
kanssa. 
 
Ei mul muut. 
 
Oliver: 
Kansainvälisten opiskelijoiden avoimuus ja hauskuus ajoi Oliverin kipparihommiin. Hän sai jo 
aikaisessa vaiheessa lempinimen Steamer opetettuaan ulkkareille, kuinka jengi savustetaan ulos 
saunasta. 
 
Jouduttuaan töihin vuoden 2019 Vujuviikon bileisiin, Oliverin mieleen juolahti, että 
hallitustyöhön kuuluu paljon oman sektorin ulkopuolisia nakkeja. Hän muistelee lämmöllä, 
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kuinka Jani K. painoi hommia baaritiskin takana koko illan, vaikkakin pyytämättä. Vuosijuhlilla 
Oliver kuitenkin vain nautiskeli meiningistä ja muistaa etenkin Purkusession taikurin ja Frank 
Martelan lapset. 
 
Nelikiltaristeilyllä Oliver piti rastia, Aarnen, Jaakon ja Ranen kanssa. Rastilla tarinoitiin ja 
kuunneltii tiibetiläistä huilumusaa. Jännityselementtinä tarinan ollessa puolessa välissä sängyn 
alle piiloutunut Rane kutitteli rastilaisten kantapäitä. Risteilyltä kotiuduttuaan Oliver lounasti 
Emman kanssa ja kävi läpi vielä edessä olevaa vuotta. 
 
Tammikuun koitettua nuori kippari tapasi ensimmäistä kertaa KVTMK:n ja tutustui muiden 
kiltojen toimijoihin. Hän päätti hyvin aikaisin, että keskittäisi voimansa Atheneen ja antaisi 
toimikunnalle lähinnä moraalista tukea olemalla hauska ja rento jäbä. Oliver yllättyi, kun 
KVTMK:n vaihdossa järjestettiin kaljasulkeiset ja juotiin paljon maraa. 
 
Tammikuussa Oliver voitti Ranen murhapelissä, juoksi alasti kylmässä ja joi kastelukannusta. 
Jämeränjälkeen hän ei kuitenkaan osallistunut, sillä oli flunssassa... 
 
Oliver ehti kuitenkin tervehtyä Athene x Junction hallitusaamupalalle, jolta hänellä on vain 
viiltävä muisto, kun Petrus (Sitrus)  servasi hänet. 
 
Oliver oli päävastuussa äänittämässä hallitusräppiä ja kun pääpäivä koitti, niin Oliverin 
ohjelmistot menivät aivan solmuun ja äänitykset piti hoitaa kiertoreitein. Epäonni ei 
kuitenkaan päättynyt vielä, vaan seuraavalla viikolla Oliverin hammastarkastuksessa todettiin 
kaksi reikää. 
 
Pikkulaskiaisen aikaan rauha palautui ja Oliver pääsi nauttimaan Rahimin kotiseudun 
maisemia. 
 
International-sitseillä oli haasteita, sillä sitsien järjestäjillä oli vain vähän aikaisempaa 
kokemusta sitsien järjestämisestä. Oliver muistelee, että kokkareilla tarjoiltiin läpäl Coronaa, 
sillä ulkomailla kiersi samanniminen tauti,  ja että Gabor pilkkoi paljon sipuleita. 
 
Ennen pandemian iskua tuulettimeen Oliver nautiskeli OTMK:n järjestämästä Olkkarin 
yökoulusta. Tapahtumassa vielä phuksiton kippari osallistui T-talon piilomestaruuskisoihin. 
 
Wapun suunnitelmat muotoutuivat uusiksi ja Oliveria harmitti, että moni hauska asia meni sivu 
suun. Kuitenkin hallituksen skumppahetki sillalla tarjosi myös Oliverille wappufiilistä ja 
teekkarihenkeä. 
 
Kesän alussa Oliverin odotukset tulevasta syksystä olivat matalat, joten hän upotti itsensä 
töihin ja kandin kyhäilyyn. Keskustelut Aino Romsin kanssa, KV-ISOt ja kesäpäivät nostattivat 
kuitenkin fiiliksen kattoon ulkkarien saapuessa Suomeen. 
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Varaslähdöstä saattoi tavata jopa kuusi ulkkaria ja kippari Oliver nautti suuresti 
työskentelystä kippari Jaakon kanssa. 
 
Oliver aikoo ensi vuonna panostaa henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja siihen, että ulkkarit 
saavat wappuna 2021 itselleen valkoisen tupsulakin. 
 
Oliver tarinoi 45 minuuttia…. 
 
Aarne poistui klo 20:08. 
 
Jaakko: 
Se on kippari Jake ja Jaakon vuosi 2020! 
 
Marraskuuta 2019 kruunasi Nelikiltaristeily, jossa vaihdettiin kippareita ja Jaakko jorasi killan 
tulevanpäänainen Niemen kanssa. 
 
Alkukevät vuonna 2020 oli kovin hiljainen eikä phuksisektorilla ollut juuri tekemistä. Jaakko 
kuitenkin pääsi mukaan tekemään manselaisten excursiosta Otaniemeen ikimuistoista. 
 
Maaliskuussa Nuori Korona saapui lavalle ja vähensi työtaakkaa mukavasti. Wapun saapuessa 
Jaakko löysi itsensä kaipaamasta wappusekoilua ja FTMK hommat pääsivät yllättämään. 
 
Jaakon alkukesää säestivät kuumat päivät Servinkujalla phuksiopasta rustaillen ja tietokantoja 
pyöritellen. Muutto Töölöön tapahtui yllättäen. Velipoika ja Jaakko aloittivat yhteisen elämän 
poikamiesboxiin ahtautuneena. Päivisin Jaska  ohjasi Helsingin kaupungin liikennettä ja öisin 
hän valvoi unelmoidessaan phukseja saapuvaksi. 
 
Kesäreissu Vammalaan oli mieluisa ja Jaakko palaakin sinne aina sulkiessaan silmänsä. 
 
Jaakko lähti kippariksi Athenen ja athenelaisten vuoksi, mutta viimeistään kesän lopulla 
FTMK:n kesäpäivillä porukka hitsautui yhteen. Vallanvaihdossa Jaakko oli todella rentona. 
 
Ennen phuksien saapumista kippari Jake pääsi kippari Maken (II) kanssa paketoimaan tupsujen 
teekkarikoulutuksen kesäretkellä. 
 
Phuksien saapuessa oli paljon epävarmuutta ja jännitystä, mutta Elinan ja Oliverin 
korvaamattomalla tuella Jaakko selvisi ennenäkemättömän orientaatioviikon haasteista.  
 
Etenkin syksyllä otti päähän suunnattomasti, ettei Jaakko voinut tarjota uusille phukseille 
perinteistä orientaatiota. Phuksisutsisatsit jättivät jälkeensä kuitenkin hyvän viiliksen. 
 
Ne muutamat fyysiset tapahtumat joita Jaakko on päässyt järjestämään  ovat olleet 
menestyksekkäitä ja Jaska on onnellinen, että on päässyt tutustumaan jokaiseen phuksiin. 
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Hallituksen kanssa on ollut todella kivaa ja syksy on ollut Jaakolle henkilökohtaisesti ihan jees. 
 
Eemil: 
Alkuvuodesta Eemil muistaa etenkin yritystapaamisen Visman kanssa, joka inspiroi häntä 
alkaneeseen ysvivuoteen. Myös JäJässä oli mukavaa vetää Tweetyn kanssa. Kyseessä oli ns. 
hauska klassinen vetocase. 
 
Suositusten iskiessä Rane hyppäsi kuskin paikalle ja kiihdytti kohti Olarin Prismaa, joka oli jo 
Eemilin saapuessa ostettu tyhjäksi mm. vessapaperista. 
 
Wapun etäelämä oli Eemilin mielestä yllättävän hauskaa. Erityisesti Wappusutsisatsit ja Hae 
kamaa by Athene ovat jääneet mieleen. 
 
Nuori Ranch herätti intoa kouluelämäänsä työstämällä tietokantoja Jaakon kanssa. Hallituksen 
puolelta uutena koitoksena oli sopimusten uusiminen, mutta siitä selvittiin mutkitta. Kesän 
yhteistyöt naurattivat ja ilostuttivat. 
 
Kesän ehdoton kohokohta oli lounas puheenjohtajan äidin luona ja hyvänä kakkosena oli 
Otaniemen suurin teltta. 
 
Phuksien saapumisesta Rane muistaa erityisesti Club Avenirin, joka herätti niin Otaniemen 
kuin Kuusisaarenkin, ja Haalarienjakotilaisuuden, joka herätti tunteet pintaan. 
 
Loppuvuodesta Eemilillä oli haikeat fiilikset, sillä vuoden viimeinen Hae Kamaa by Athene 
järjestettiin. 
 
Vuodessa parasta on ollut porukka ja kaikki ne muistot joita Rane on ystävineen luonut. 
 
Helena: 
Helenalle vuosi 2020 on ollut aikuistumisen vuosi, sillä edes äiti ei ollut aikaisemmin törmännyt 
koronaepidemiaan. 
 
Vuosi alkoi ryminällä, sillä Varapuheenjohtajuudesta nauttinut Helena joutui heti vuoden 
alussa tulilinjalle, kun Katri käski johtamaan vuoden ensimmäisen hallituksen kokouksen(, 
johon Helena osallistui). Lappeenrantaan ei saatu soitoista huolimatta kerättyä kasaan 
vujuedustusta. 
 
Onnistumisiakin oli. Helenan onnistui tarjota Jaakolle etikkashotti heidän houstatessa 
tamperelaisia Otakaari 20 alakerrassa. 
 
Keväällä tunteita herätti polvileikkaus. Polvi pääsi onneksi pian kesällä lepäämään Vammalan 
aurinkoon ja järviveteen. 
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Syksyllä kiltahommissa oli hauska meininki, kun vaikeudet olivat se liima, joka hitsasi 
hallituksen yhteen. 
 
Vuodesta löytyi monia iloisia yllätyksiä, kuten metsäretki ja siitä poikinut retkitoimikunta. 
Myös Ulkoneuvoksen virka lakkautettiin. 
 
Viimeinen Ulkoneuvos kiittää vuodesta. 
 
Ilona: 
Vuosi 2020 on ollut todella kummallinen ja siihen on mahtunut niin pettymyksiä kuin 
alamäkiäkin. Kuitenkin vuosi on ollut hauska ja on opettanut arvostamaan pienempiä 
kokemuksia ja normiaikaa. 
 
Huikea porukka on se mikä on tehnyt tän vuoden. Kiitos siitä. 
 
Atte: 
Vuosi yllätti Aten takavasemmalta, sillä vastuita olikin yllättävän paljon. Pienen alkusäädön 
jälkeen kaikki alkoi kuitenkin luonnistumaan ja eteenpäin mentiin täydellä höyryllä. 
 
HalPerSeessä oli todella rentouttavaa Kuhmoisissa luonnon ympäröimänä. Sieltä saatiin myös 
inspiraatiota Athenen nettisivujen sisällön uudistamiseen. 
 
Hallituskuvat olivat Aten mielestä hyvinkin onnistuneet, sillä kuvat otti todella visuaalisesti 
lahjakas ja muutenkin taiteellinen Atte. Hallitusräpissä Atesta kuoriutui sanaseppä ja 
runorehtori. Musavideon editointi toi mahdollisuuden oppia uusia temppuja. 
 
Koronan aiheuttaman vastaiskun vuoksi kokousterveiset ja somettaminen jäi alkuvuoden 
jälkeen vähälle. Kuitenkin tärkeistäkin asioista päästiin postaamaan.  Athenen 
BLM-postauksien tekeminen tuntui tärkeältä ja siitä saatiin hyvää palautetta. 
 
Kesällä Atte pääsi nauttimaan Vammalasta, mutta syksyllä tuntui, että elämä eteni ilman että 
mitään tapahtui. 
 
Vuoteen mahtui 35 viikkistä ja Atte on nauttinut Athene-urastaan täböllä, mutta ei enää 
vuodelle 2021 ottanut uusia nakkeja. 
 
Alessa: 
Vuosi on ollut tunteiden vuoristorata täynnä ala- ja ylämäkiä. Hallituksessa hommailu on 
tuntunut positiiviselta, vaikka aluksi jännittikin. Sinin kultainen tuki ja uudet ihmiset antoivat 
kuitenkin hyvät eväät vuoden aloittamiseen. Budjettiriihessä Alessa sai kokonaiskuvan killan 
toiminnasta ja taloudesta. 
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Alkuvuoden toimistotyöt ja matka Madridiin  tuntuvat nyt vain kaukaiselta unelta.  Alessa 
onkin onnellinen, että sai kokea näiden lisäksi myös KY:n vujut, Olkkarin yökoulun ja Valtterin 
sympaattisuuden. Elämä tuntui normaalilta, kunnes kaikki meni onlineen. 
 
Alessa muutti kuukausiksi mökille ja eli vaihtoehtoista elämää kaukana kaupungin melskeestä. 
Intensiivisen online-elämän keskellä vaihtelua toivat kävely- ja pyöräilyretket. 
 
Kesällä Alessa palvoi Vammalan aurinkoa, juhli Ilonan kanssa yhteissynttäreitään ja lensi 
lentokoneella. Elokuu toi mukanaan kivoja asioita, kuten töiden loppumisen ja varaslähdön. 
 
Alessa oli Athenen orientaatioviikolla järkkäämässä hallituksen kanssa phukseille menoa, ja 
samalla nautti myös kauppiksen puolella mursuorientaatiosta. 
 
Kun syksyllä laskutukset saatiin Ranen kanssa hoidettua, niin Alessa panosti aikansa kouluun. 
Alessa ehti myös hetken juhlia, sillä nuori veli täytti 18 vuotta. 
 
Haalariseikkailua järkkäillessä palo kansainvälisyyttä kohtaan syttyi ja vaaleissa Alessa 
valittiinkin Athenen KV-kippariksi 2021. 
 
Joulukuun reissu Iittiin oli hyvin rentouttava ja siellä tuntui, että hallitus on oikeasti yksi 
suurperhe. 
 
Samuel: 
 
Samuelin vuosi alkoi Halperseellä, jossa hän oli kaksoisagentin roolissa - niin väistyvässä kuin 
uudessakin hallituksessa. Seuraavalla viikolla koitti pikkuIE:n vaihto, jossa Samuel tutustui 
nuoruuden intoa puhkuviin uusiin tekijöihin.  
 
Tammikuussa Samuel huomasi, että hänet oli kuin luotu Athenen sihteeriksi ja uudet haasteet 
tuntuivat olevan ratkaistavissa. Yleisesti Samuelin alkuvuoden tuntemuksia voisinkin kuvailla 
sanalla “toiveikas”.  
 
Alkuvuodesta Samuel himmaili esimerkiksi vuosijuhlien suhteen - mm. siksi, että oli vakiokasvo 
Otaniemen vujuskenessä vuonna 2019. Samuelin viimein toivuttua hektisestä vujuiluvuodesta, 
ei kehään niin vain takaisin kiivettykään. Nyrkkeilyareenat olivat nimittäin hiljentyneet mm. 
Sanna Marinin ystävällisistä suosituksista.  
 
Koronan alkuajoista onkin jäänyt mieleen Ranen järjestämä ristiretki Olarin Prismaan, jossa 
tuli seurattua kansan vessapaperihoardausta ja itsekin ostettua tyyliin kolme kiloo puuroo. 
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Vappuna Otso KK yllätti kaikki juomalla suvereenisti kannullisen kananmunia. Tästä syystä 
saatat nähdä Samuelin sujauttamassa skumppapullon Otsolle Ulliksella vuonna 2021, sillä 
haasteen onnistumisesta lyötiin vetoa.  
 
Samuelin kesän aurinko paistoi ehkä kirkkaiten Vammalassa, jossa hän nautti Elinan 
tarjoiluista ja voiton huumasta, sillä Aarne siivitti joukkueensa voittoon parvekelasien 
avaamiseen/sulkemiseen liittyvässä kilpailussa.  
 
Kesän hiipimistä kohti loppuaan vauhditti monta annosta kiljuvia phukseja, kun Samuel 
yhdessä Katrin kanssa kertoi kesäretkellä kummitustarinaa. Tuntui merkitykselliseltä saada 
oma kädenjälki IV19:n phuksikasvatukseen.  
 
Orientaatioviikolla IV20 pääsi kuuntelemaan korvat höröllä Samuelin ja muiden phabuisojen 
viisauksia ja vanhentuneita tietoja.  
 
Kokonaisuudessaan Samuel kokee suuresti nauttineensa vuoden työstä, toimesta ja joskus 
huvistakin hallitusporukalla. Kaikkien kanssa on ollut kiva työskennellä ja vaikeina hetkinä on 
ollut tosi tärkeää, että tällänen porukka on ollut messis - se on tehny vaikeesta vuodesta 
hauskan.  
 
Vuonna 2021 Samuel naurattaa suurta yleisöä jutuillaan Kukka-lehdessä.  
 
Kiitos kaikille. 
 
Kokous menee tauolle klo 21:06. 
Kokous jatkuu klo 21:10. 
 
Katri: 
Vuosi alkoi Katrin muistojen mukaan ihan kivasti. Vuoden vaihteessa Katri meni Suvin kanssa 
ikuisen teekkarin haudalle ja juoksi itselleen skumppapullon ennätysajassa. 
 
Aallon juhlatilaisuudessa Katri pääsi esittelemään sähköpajatyötään, joka oli saanut kurssilla 
merkittävän määrän huomiota ja suosiota.  
 
Uudessa hallituksessa Katria jännitti porukan ryhmäytyminen, mutta tämäkin huoli laantui, 
kun hänen mieleensä juolahti, että ryhmäytyminen on kansan käsissä. 
 
Alkuvuodesta Katri kiisi ympäri paikkoja pinkki glittervihko kourassa, jota hän täytti 
innovaatioillaan ja hallituslaiset tuntuivat täyttävän doodlet liiankin innokkaasti. Katrin 
glögihetki SIKin kiltiksellä oli huikea ja erityisesti kierrätykseen oli syytä kiinnittää huomiota: 
kierrätysastiassa oli monta reikää erilaisille jättäille, mutta kaikki tippuivat samaan jätesäkkiin.  
 
Katrin työmotivaatio oli huipussaan, kun hän pääsi Ranen kanssa istumaan tutan lafkan 
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nörttiluokkaan. Tästä syntyikin hallituksen bädgeröintikulttuuri. 
 
Jämerän Jäljessä Tweety kohtasi ensiesiintymisensä ja ihastutti niin oman hallituksen kuin 
muidenkin kiltojen puhikset. 
 
Keväällä Katri pääsi seuraamaan Miskan valatilaisuutta, joka oli kaikin puolin isänmaallinen. 
Kevääseen mahtui myös vuosijuhlia, kun Katri tilasi Muistinnollauksessa 6 Kaipiroskaa, joista 4 
kaadettiin kaatuneiden muistolle ja Hot Grindingissa kuunneltiin hienoja puheita. 
 
Katrin pudottua T-house Billiards Championshipseistä päätettiin koko liiga perua nousseen 
koronatilanteen vuoksi. Hommat vakavoituivat ja Katri lukittautui vihaisena kotiinsa. 
Muutaman päivän hämmennyksen jälkeen Katri ymmärsi, että Covid-19 oli real shit ja 
muuttaisi merkittävästi hallitus- ja kiltatoimintaa vuonna 2020. Tästä suivaantuneena Katri 
käveli 24 kilometriä yhteen menoon ja mietti asiaa.   
 
Kävelyn jälkeen olivat vihaisuus, katkeruus ja epätoivo poissa. Peliä jatkettiin jaetuilla korteilla. 
 
Etätapahtumat ja online tilaisuudet olivat alkuun hauskoja, mutta niiden merkitys hiipui 
nopeasti. Sen sijaan Katri löysi voimaa luonnosta. Kivet, oksat ja kaarnapalat löysivätkin usein 
tiensä Katrin kotiin. 
 
Wappu oli haastavaa aikaa, sillä koko Athenen wappuskene oli keksittävä uudestaan, eikä 
milloinkaan tiennyt, oliko aktiviteetteja tarpeeksi. Wappuaattona Katri itki hetken sängyssä, 
mutta pian Kuitti Kymäläinen, Sitrus ja Nuori Harri Iisakka soittivat onneksi piristävän 
facetime-puhelun.  
 
Niemen kasvimaalla kasvoi keväällä paljon yrttejä ja rikkaruohoja. Selvä suven merkki oli kun 
palstalla kasvoikin kesäkurpitsoja. Hauskat jutut hauskojen ihmisten kanssa toivat merkitystä 
Katrin kesään. 
 
Alkusyksyä kalvasi pakulife, kun Katri löysi kutsumuksensa pakettiautonkuljettajana. Onneksi 
tästäkin elämänvaiheesta selvittiin. Pakettiautoajanjaksoon liittyi myös muutamia tiukkoja 
keskusteluja ja seikkoja, jotka muuttivat henkilökohtaisen elämän suuntaa. 
 
Sattumatörmäämiset ihmisten kanssa tekivät elämästä lähes normaalin. 
 
Koronatilanne paheni taas syksyllä ja Katri jämähti kotiin - motivaatio laski, mutta yhdessä 
tekeminen antoi lopulta voimaa. 
 
Marraskuun vaalit ja vaalikurkkusekoilu ovat Katrille ylpeyden aihe. 
 
Loppuvuodesta hengailtiin hallituksen kanssa Iitissä ja Infoähkyn aikaan. 
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Vuos oli ihan ookoo. Katri on todella tyytyväinen. 
 
Siirrytään kohtaan 20. 
 
7. Hyväksyttävät laskut 
 

 
8. Seuraajien perehdytys 
Puheenjohtaja kehottaa saamaan testamentit uudeksivuodeksi valmiiksi. 
 
Hallituksen perehdytyssessiota ei voida järjestää perinteiseen tapaan, joten muhinoidaan 
konseptiuudistusta 3.1.2021 asti. 
 
9. Muut esille tulevat asiat 
Hallitus ideoi, kuinka yhteyttä pidetään, kun työntäyteinen vuosi yhdessä päättyy. Esille 
tulleita ideoita: 

Matka Vammalaan 
Bädgeröintisessarit 
Kyproksen matka 
Kesäpäivät 
Telttahallituksen kokoukset 

 
19. Seuraava kokous 
Seuraava kokous pidetään Athenen Hallitus 2021 toimesta. 
 
Siirrytään kohtaan 6. 
 
20. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous ajassa 21:32. 
 
 
Pöytäkirjantarkastajat: 
 
 
________________________________________                                      ________________________________________ 
Ilona Malmivirta Alessa Aila 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
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________________________________________                                     ________________________________________ 
Katri Niemi Samuel Moawad 
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