Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9
Hallituksen kokous 6/2021
Aika: 19.2.2021, klo 14:15
Paikka: Zoom (etäkokous)
Paikalla:
Hallitus
Aarne Talvela (PJ)
Alli Kolho (Sihteeri)
Elina Ståhlberg
Anna Nikander
Alessa Aila
Nuutti Arvilommi
Valtteri Luodemäki
Ulrica “Ullis” Bladh
Iida Saaristomaa
Marianna Malkamäki
Mea Pousar
Muut läsnäolijat:
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 14.15.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Elina Ståhlberg ja Anna Nikander.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat
Hallituksen jäsenet ilmoittavat olevansa hyvin ravittuja kokouksen aikana.
6. Mitä kuuluu? -kierros
Iida: Istunut kokouksissa aamuyhdeksästä lähtien. Ollut aikamoinen viikko ja viikonloppu
tekee hyvää.
Nuutti: Heräsi vasta vähän aikaa sitten. Tilasi pizzaa.
Mea: Katsellut uusia asuntoja, mikä on ollut lystikästä.

Ulrica: Järjesteli eilen uudelleen kalusteita, mutta ei ole tyytyväinen lopputulokseen. Pesi
myös pyykkejä ilman pyykinpesuainetta, eli summa summarum ei mene hyvin.
Valtteri: Kävi aamulla hiihtämässä. Perjantaiﬁilikset.
Alli: Ei-niin-hyvä viikko takana, mutta tilanne toivottavasti helpottaa. Viikon kohokohta oli
OTMK:n jakamat herkulliset laskiaspullat tiistaina.
Alessa: Kävi aamulla työhaastattelussa, mikä oli jännittävää. Haastattelu meni hyvin ja palkitsi
itsensä poke bowlilla. Nauttii viikonlopun alkamisesta.
Marianna: Ollut aika hyvä viikko. Sai SCI-projektissa hyvää vertaispalautetta. On lähtemässä
kävelylle.
Elina: Sai herkistävän ihanaa palautetta SCI-projektissa. Ei tiedä, haluavatko ISOt pitää
hauskaa hänen kanssaan tänään.
Aarne: Rästihommista huolimatta tosi hyvä ﬁilis. Sai eilen putsattua tiskikoneen “ne pyörivät
osat”. Nyt tiskit taas puhdistuvat.
Anna: Superkiireinen viikonloppu tulossa: muutto edessä; duunia, koulua ja kiltahommia
tekemättä, ja pitää myös pakata, eli kaiken kaikkiaan kiirettä luvassa.

7. Hyväksyttävät laskut
Saaja

Perustelu

Summa

Sampo Rapeli

Tietskarijengin hackathonin eväät 13.2.2021
8,57 €
/ Rapeli

Hyväksytty

Julia Sippala

OTMK:n laskiaispullatempaus

Hyväksytty

45,32 €

Päätös

8. Talous- ja hallintoasiat
1. Laitossopimus
Ullis on katsonut budjettia ja ehdotus laitossopimuksesta lähetetään eteenpäin.
2. Budjetti
Budjettiriihi on takana ja budjetin tilanne näyttää hyvältä, kiitos Ulliksen.
Toimareille välitetään tieto mahdollisista budjettimuutoksista.
3. Muut asiat
9. Tiedotusasiat
1. Hallituskuvaus
Hallituskuvausdoodle 2.0:n tuloksena on, että kuvaus järjestetään jonain viikonloppuna. Iida
päättää ja ilmoittaa ajankohdan myöhemmin.
2. Infon viestintävastaavan terveiset
Iida tapasi infon viestintävastaavaa ja keskusteli tämän kanssa Informaatioverkostojen
koulutusohjelman ja Athenen välisen viestinnän kehittämisestä.

3. Muut asiat
Iida on siivoillut vanhoja Athenen kalenteri- ja nettisivuoikeuksia pois sekä poistellut vanhoja
athenemaileja.
10. Tapahtumat
1. Athene x Prodeko MEGASKABA
Tilanne on kriittinen, sillä Prodeko johtaa 900 kilometrillä. Kirimiskeinoja kehitetään akuutisti.
Tapahtuma on edelleen onnistunut, vaikkakin Telegram-ryhmä on hiljentynyt. IE suunnittelee
keinoja Athenen loppukirille ensi viikkoa varten.
Vuosikurssikisa launchattiin. Valtteri keskusteli Jaakko Vintturin kanssa mahdollisuudesta,
että phuksit saisivat kilpailuun osallistumisesta phuksipisteitä.
2. Sivuainemessut
Marianna kartoittaa phuksien kiinnostuksen kohteita.
3. Muut asiat
Etäpubivisa ja juomapeli-ilta siirretään myöhemmälle ajankohdalle pois Megaskaban kriittisen
loppukirin tieltä.
Pizzaa & Pähkinää -tapahtuma on tulossa maaliskuussa.
11. Yhteisö
1. Toimihenkilöt ja toimikunnat
Mea jutteli H & X kanssa omasta kalenterista ja he olivat sitä mieltä, ettei kalenteria tulisi
erottaa muusta Athenen kalenterista. Kalenterien eriyttäminen olisi työlästä ja saattaisi nostaa
kiltalaisten kynnystä osallistua Ethanan peleihin. Kysytään vielä yleistä mielipidettä killan
sisällä asiasta.
2. Vuosijuhlatervehdykset
Ullis kysyy Athenen vuosijuhlatirehtööreiltä kiinnostusta osallistua Maanmittarikillan
vuosijuhliin.
Aarne ja Marianna työstävät Fyysikkokillan vuosijuhlatervehdystä. Inkubion
vuosijuhlatervehdyksen toteutus on hallussa Elinan ja Ulliksen mukaan.
3. Kirjekivaa Athene X ?
Elina on inspiroitunut Fyysikkokillan ja Inkubion välisestä kirjeenvaihtotapahtumasta.
Kartoitetaan toimareiden kiinnostusta lähteä toteuttamaan Athenelle vastaanvanlaista
tapahtumaa.
4. Muut asiat
-

12. KV-asiat
1. KV-sektorin ajankohtaiset asiat
ISOhaku loppui ja raivokas markkinointi oli onnistunutta, sillä hakemuksia tuli enemmän kuin
koskaan. ISOvalinnat tehdään huomenna. Alessa osallistui Athenen KV-kippareiden
yhteishengailuun ja sai sieltä innostusta ja inspiraatiota ensi syksyyn.
13. Yrityssuhteet
1. Tulevat yritystapaamiset
Yrityssuhdeasiat sujuvat hyvin.
2. Muut asiat
Netlightin urailta järjestetään ensi tiistaina.
Etäexcut ovat olleet suosittuja ja konseptia on pidetty toimivana.
Excupodcastit etenevät ja kiinnostunutta editoijaa etsitään.
14. Opintoasiat
1. SCI:n opisten kurssikäytäntökysely
Marianna on kehittänyt kurssikäytäntökyselyä hyvällä tahdilla muiden SCI:n opintovastaavien
kanssa. Kysely tulee laajan yleisön jakeluun IV periodin alussa.
2. Muut asiat
Opintoneuvosto kokoontui ensimmäistä kertaa maanantaina. Kokouksessa ilmeni, että myös
muissa korkeakouluissa ollaan toteuttamassa kurssikäytäntökyselyjä, joiden tulosten pohjalta
Opintoneuvosto mahdollisesti välittää tuloksia myös Aallolle myöhemmin keväällä.
15. Phuksi- ja ISOasiat
1. Phuksien Club X -suunnitelmat
Tämänhetkisen suunnitelman mukaan maaliskuussa järjestetään kylmärastikiertely
pienryhmissä ja tilanteen salliessa fyysinen tapahtuma myöhemmin syksyllä.
2. Muut asiat
Tänään ohjelmassa ISOkivaa.
16. Muu toiminta
1. Neljännen periodin kokousaika
Doodlataan uusi kokousaika neljännelle periodille.
2. Kiltatuotteet
Athenen collaritilauksesta on tullut kyselyitä. Alli aloittaa tilausmahdollisuuden tutkimisen.
3. Sakkojen päivitys
Määrätään Nuutille 1 taideperformanssisakko doodlaamisesta myöhästymisestä ja Aarnelle 1
tavallinen sakko tilanteen hämmentämisestä.

4. Pöytäkirjojen tarkistukset
Rullaavat.
17. Muut esille tulevat asiat
Maaliskuun hallitushengailun toteutus on mietinnässä: Among Us vs. Skribblio?
Otetaan hallituksen kokouksiin jatkossa käytäntö, jossa eri sektoreiden vuorot vaihtuvat joka
kokouksessa.
Ullis ilmoittaa muistaneensa tällä kertaa laittaa pesuainetta pyykkeihin.
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous 26.2. klo 14.15.
19. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 15.41.

Pöytäkirjantarkastajat

________________________________________
Elina Ståhlberg

________________________________________
Anna Nikander

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________
Aarne Talvela

________________________________________
Alli Kolho

