Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9
Hallituksen kokous 7/2020
Aika: 21.2.2020, klo 13:00
Paikka: Tietotekniikan talo, A142
Paikalla:
Hallitus
Katri Niemi (PJ)
Samuel Moawad (Sihteeri)
Ilona Malmivirta
Jaakko Vintturi
Alessa Aila
Eemil Rantala
Atte Makkonen
Oliver Mulari
Muut läsnäolijat
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous kello 13:00.
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 Eemil Rantala ja Atte Makkonen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
Postissa saapui vujukutsuja kuvainnollisesti kasseittain. Elina Ståhlberg oli ilmoittanut
Athenen Slurpin arvontaan ja voitti kiltahuoneelle kahvia. Tällä viikolla kiltahuoneella
keskustelua on herättänyt athenelainen-s anan oikeinkirjoitus (pienellä a:lla.)
6. Mitä kuuluu? -kierros
Atte: Söi Kipsarissa keittoa ja oppi että nyt on marraskuun 113. päivä.
Eemil: Viikon aikana Eemil on pessyt pyykkiä ja katsonut Youtube-videoita.
Oliver: Saksan äärioikeisto huolestuttaa Oliveria. Kansallisella tasolla hän aloitti vuoden 2020
lenkkikauden.
Jaakko: Pesi tällä viikolla 4 koneellista pyykkiä. Menee tänään Helsinkiin isovanhempiensa
kanssa. Jaakon mukaan kyseessä ei ole “iso märkä.”
Ilona: Pyykki-saaga jatkuu; pesukone on seonnut täysin. Ilonalla on ollut rankka viikko, mutta
nyt on hyvä fiilis.
Alessa : Nautti Madridista ja kävi katsomassa flamencoa, ei flamingoja.
Samuel: Nautti, kun viikolla ei ollut kauheasti miittejä, mutta hommia on silti paljon. Yleisesti
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aika tosi jees fiilis.
Katri: Katri on nauttinut viikosta.
Etäterveiset
Aarne: “Aamulla oli fyssan tentti, se meni penkin alle. Mutta tällä hetkellä olen köllöttelemässä
joko saunassa tai avannossa Allas sea poolilla – eli hyvää kuuluu! Tuntui vähän pahalta jättää
kokous väliin itsensä hemmottelun takia ja kyseenalaistin päätöstä kauan, mutta
Allas-reissusta oli jo sovittu ennen uuden kokousajan doodlaamista. Lisäksi tämä on viimeinen
mahdollisuutemme käyttää yhdessä Kaarlon kanssa ClassPass-credittejämme ennen kuin ne
umpeutuvat. Siispä jatkan täällä köllöttelyä hyvillä mielin. Eihän kiltahommien haluta estävän
elämästä nauttimista. Terkut teille! <3”
Helena: “Leikkaus onnistuneesti ohi ja oon melkosissa pöllyissä vieläki. Vuodeosastolla mun
vieressä on miäs, jolla ei oo ihan kaikkia hampaita tallella ja se joko kuorsaa tai höpisee
itekseen KOKO AJAN”
7. Hyväksyttävät laskut
Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Ilona Malmivirta

75% Fuusion osallistumismaksu 75€

56,25€

Hyväksytty

Ville Vuorenmaa

Olkkarille pulloastia ja rikkalapio

116,70€

Hyväksytty

Markus Ihamuotila

PoTa Lahjapullo

14,60€

Hyväksytty

Sini Hölsä

Nahakaystävänpäivän tarjoilut

28,83€

Hyväksytty

Antti Nupponen

Historiikin kaatoillallinen

88,50€

Hyväksytty*

Emma Kankkunen

Edustuskulut Pota99-vuosijuhlille
14.2.2020 (koko hinta 85e, korvattava
osuus 60e)

60,00€

Hyväksytty

Sampo Rapeli

Tietskarijengin kokouksen tarjoilut

10,97€

Hyväksytty

Antti Kari-Koskinen

Olkkarille piirtopöydän kyniin
vaihtokärkiä ja audiokaapeli 14.2.2020

17,88€

Hyväksytty

Antti Kari-Koskinen

Olkkarille tohveleita, säilytyskoreja ja
käsipyyhkeitä 14.2.2020

106,63€

Hyväksytty

Jaakko Vintturi

Vujumaksut Managerille ja Tietokillalle

120,00€

Hyväksytty

Samuel Matias Moawad

Poistumistieopasteita Olkkarille
20.02.2020

19,90€

Hyväksytty

Valtteri Luodemäki

KY-speksi liput 4kpl

60,40€

Hyväksytty

Pekan Pikapaino Oy

Ystävänpäiväkortit

110,00€

Hyväksytty

AYY

Jämeränjälki 13kpl + sillis 3kpl

219,00€

Hyväksytty
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*Kulukorvataan 20,00€, sillä vuoden 2019 viimeisessä hallituksen kokouksessa sovittu
historiikkitoimikunnan kaatoon myönnettävän yhteensä 100,00€, josta muille jäsenille on jo
korvattu osa.
8. Talous- ja hallintoasiat
1. Toimintasuunnitelma ja budjetti
Toimintasuunnitelma on valmis. Katri pyysi muulta hallitukselta kommentteja
painopisteisiin liittyen. Oliver huomautti, että Olkkaritapahtumiin liittyen voisi
korostaa tapahtumien järjestämisen ”kynnyksettömyyttä.”
2. Vuosikokous ja ponnet
Vuosikokouskutsu lähetetään tällä viikolla ja materiaalit ovat lähestulkoon valmiina.
3. Seuraavan periodin vakiokokousaika
Sopivaa aikaa oli haasteellista löytää. Selvitetään Alessan ja Helenan aikatauluesteiden
väistämättömyys ja päätetään sopivin aika. Seuraava kokous 28.2. klo 10:15.
4. Olkkari/touhutonniworkshop - 27.2.
Keskusteltiin aiheista, joita voidaan käydä tulevassa workshopissa. Keskustelua heräsi
siitä onko kiltalaisen mahdollista anoa killalta rahaa ennen kuin kulut ovat
realisoituneet. Tätä ja muita aiheita pohditaan syvemmin workshopissa.
5. Killan varojen rahastointi
Katri esitteli hänen ja Alessan luomia rahasto-ohjesääntöjä, jotka hyväksytetään
vuosikokouksessa.
6. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin Karri-Jaakko Liikkanen, Severi Eelis Sinkko, Heikki Saarenhovi killan
varsinaisiksi jäseniksi.
7. Muut asiat
9. Tiedotusasiat
1. MailChimp
Atte on viikon aikana kehittänyt MailChimpiin valmiita templateja, jotta hallituksen ja
toimareiden kynnys käyttää MailChimpiä madaltuisi. Edelleen saa käyttää normimailia
tiedottamiseen, mutta Atte suosittelee kuitenkin käyttämään MailChimpiä, koska se on
visuaalisesti kauniimpi tapa ja sillä välittyy athenemaisuutta.
Pohdittiin, pitäisikö MailChimpin premium-jäsenyyttä ostaa 1 kuukausi, jotta saadaan
lisää käyttäjiä tilille. Atte selvittää tämän tarvetta.
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2. Muut asiat
Samuel ja Atte ovat kuluneella viikolla päivittäneet jäsenhakemusten
vastauskirjepohjia.
Kokouksessa pohdittiin, pitäisikö jäsenhakemukseen lisätä kohta, jossa kysytään,
haluaako hakijavastauskirjeen suomeksi vai englanniksi, ettei hyväksymiskirjeitä
lähetetä eri kielillä fiiliksen mukaan.
10. Tapahtumat
1. Väärinymmärrettyjen sitsit ja sillis - 6.3. - 7.3.
Athenen kiintiö täyttyi minuutissa.
2. Olkkarin yökoulu - 5.3. - 6.3.
Palomestari vaati, että yöpymistä varten on kiinnitettävä poistumistie kyltit oven
karmien yläpuolelle, sekä siirrettävä kirjahylly pois oven edestä . Lisäksi osallistujille on
pidettävä turvallisuusinfo ja tapahtumassa on oltava jatkuvasti päivittyvä
osallistujalista. Tuleviin yöpymistapahtumiin palotarkastusta ei tarvitse tehdä, vaan
pelkkä ilmoittaminen riittää.
3. Muut asiat
Pikkupääsiäissitsien Facebook-tapahtuma on julkaistu ja ilmoittautuminen tapahtuu
tiistaina kide.app:issa.
Biljarditurnauksen finaali etenee ja järjestäjillä on nyt yhteinen telegram-ryhmä.
Yritämme löytää sopivan päivän ja innoissamme ideoimme palkintoja.
11. Ulkosuhteet
1. Hallitusyhteistyö
Seuraava hallitusaamupalakauppareissu 4.3. ja hallitusaamupala 5.3. Ulkoneuvos
toivoo muiden huomioivan tämän kalenterin suunnittelussa.
2. Vujuedustukset
AMS:in vujuille toivotaan osallistujia.
3. Man@gerin ja Indecsin fuksiexcu - 17.2.
Tapahtuma oli suurmenestys ja tamperelaiset kehuivat järjestelyjä.
4. Muut asiat
12. KV-asiat
1. EIT-pitsat 26.2.
Tapahtuma tapahtuu.
2. International Sitsit 21.2.

4/7

Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9
Hallituksen kokous 7/2020
Aika: 21.2.2020, klo 13:00
Paikka: Tietotekniikan talo, A142
Tänään 220 hengen sitsit. Tapahtumassa julkaistaan kansainvälinen Laulukirja.
3. Muut asiat
Oliver pohti, että kun vaihto-opiskelijoille lähetetään AYY-jäsenyyden maksutiedot,
niin olisiko mahdollista lähettää samalla myös killan jäsenmaksun maksutiedot.
13. Yrityssuhteet
1. Kuluneen viikon yritystapaamiset
Frantic: Oli innostunut Company Crawlista. Tapaaminen oli hyvä.
2. Tulevat yritystapaamiset
Blok.ai: jutellaan pienimuotoisesta yhteistyöstä
Reaktor: Muodostetaan vuosisopimus
3. YS-toimikunta
YS-toimikunta oli puhunut Company Crawlista. Hyvää pöhinää - tulee luultavasti
vuosisadan tapahtuma. Jatkojen järjestämistä harkittiin, jotta crawlin aikana
keskityttäisiin yrityksiin.
Toimikunta oli myös keskustellut yritysillan tapahtumakonseptin kehittämisestä.
Eemilillä on tavoitteena hyödyntää AtheneJobs tg-kanavaa viestintään. Tällä hetkellä
siellä viestejä lähettävät pääasiassa kolmannen osapuolen toimijat.
4. Muut asiat
14. Opintoasiat
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
Aalto-yliopisto haluaisi tietää miten opintopalveluita voisi kehittää. Ken laittaa
lähiaikoina “Palvelykysely”-formin a
 thenelaisille.
Ohjelmointistudio-kurssille halutaan ottaa enemmän opiskelijoita mukaan
kehittämään sitä entistä paremmaksi. Pyritään järjestämään
Ohjelmointistudio- workshop maaliskuun aikana.
2. Hallopedit
3. Sivuaineforum
Ken pyrkii järjestämään phukseille sivuainemessun korvaavan tapahtuman (ei
järjestetty tällä lukukaudella). Tavoitteena olisi saada vanhempia infolaisia kertomaan
sivuaineesta ja kuinka se on vaikuttanut uraansa/opiskeluun. Tapahtuma olisi chilli
“Olkkari + pizza” paneelikeskustelun kaltainen, joka mahdollistaisi inspiroivan ja hellän
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dynaamisen ilmapiirin matalalla kysymyskynnyksellä. Tapahtuma järjestettäisiin
maaliskuun lopussa. Mukaan toivotaan infolaisia, joilla on sivuaineena TIK, ARTS,
kauppis, systis/matikka tms. “Jos löytyy Aaltonautin tai muiden rare sivuaineiden omaavia
henkilöitä, olisi eeppistä.”
4. Muut asiat
15. Phuksiasiat
1. Phuksisektorin ajankohtaiset asiat
Phuksiexcu oli bängeri.
Ensi viikolla hyvinvointivalmennus part 3.
2. Muut asiat
16. Muu toiminta
1. Pöytäkirjan täyttö -ja kokouskäytännöt
Samuel kertasi pikaisesti käytäntöjä. Asiat käydään paremmin, kunhan kaikki pääsevät
kokoukseen.
2. Sakkojen päivitys
3. Pöytäkirjojen tarkistukset
Tarkastukset rullaa ja nettiin on levähtänyt lisää pöytäkirjoja.

17. Muut esille tulevat asiat
Hallitus alkoi spontaanisti rummuttamaan pöytää käsillään. Huomaa, että kokous pidetään
perjantai-iltapäivällä.
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous 28.2. klo 10.15 ja eväsvuorossa Helena.
19. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 14:17.

Pöytäkirjantarkastajat

________________________________________

________________________________________
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Eemil Rantala

Atte Makkonen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________
Katri Niemi

________________________________________
Samuel Moawad
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