Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9
Hallituksen kokous 11/2021
Aika: 22.3.2021, klo 16:15
Paikka: Zoom (etäkokous)
Paikalla:
Hallitus
Aarne Talvela (PJ)
Alli Kolho (Sihteeri)
Iida Saaristomaa
Elina Ståhlberg (poistui ja palasi kohdassa 6)
Anna Nikander
Alessa Aila (saapui kohdassa 5)
Nuutti Arvilommi
Valtteri Luodemäki (saapui kohdassa 3)
Ulrica “Ullis” Bladh
Marianna Malkamäki
Mea Pousar
Muut läsnäolijat:
-

1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 16.15.
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 Marianna Malkamäki ja Nuutti Arvilommi.
Valtteri saapui 16.16
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat
Alessa saapui 16.17

6. Mitä kuuluu? -kierros
Marianna: Ihan hyvää. “Aika mukava maanantai”: tullut siivoiltua, kokkailtua ja juotua simaa.
Ullis: Tosi hyvää, ollut tehokkaana tänään. Sai parvekkeelleen äitinsä ompelemat verhot, ja voi nyt
käyttää parveketta paremmin.
Anna: Eilinen meni maalaushommissa ja nyt huoneella on uusi, freesimpi ilme. Tänään tullut
istuttua parvekkeella teetä juoden ja pullaa syöden.
Iida: Aika maanantainen ﬁilis. Aloitti maisterikurssien tutkimisen ja “olo on kuin fuksilla”
hämmentävien valintojen maailmassa.
Mea: Ihan hyvää. Prokrastinoi opiskelua tekemällä muutaman stickerin. Kävi myös pitkästä aikaa
kävelyllä ilman, että sitä tarvitsi träkätä megaskabaa varten.
Nuutti: Ihan hyvä maanantai, kun aurinko paistaa.
Alli: Ihan hyvää. Pitkästä aikaa positiiviset ﬁilikset, koska aurinko paistaa.
Valtteri: Näki eilen revontulia, mikä oli siistiä. Istuu pimeässä saunassa ja lähtee toivottavasti
kokouksen jälkeen ladulle.
Alessa: Kuuluu hyvää. Ihanaa kun paistaa aurinko. Huomenna rahastonhoitajahommat ovat
virallisesti paketissa.
Elina: Kuuluu ihan hyvää. Haasteita saada auto pysäköityä talliin.
Aarne: Ihan ok, mutta väsyttää. Kandin kanssa tullut kiire prokrastinaation takia, mikä johti viime
yönä allnighter-kirjoitussessioon.
Elina poistui 16:23, palasi 16:24

7. Hyväksyttävät laskut
Saaja

Perustelu

Summa

Tapiolan Kaisan Cafe Oy

Lahjakortit phuksien
hyvinvointivalmennukseen

230,00 €

Viliina Nyyssönen

Toimarivaihto, ryhmä 8, piknik-eväät
kolmelle henkilölle (Anna, Venla ja Viliina)
12.3.2021

8. Tapahtumat
8.1. Sivuainemessut
Tapahtuu torstaina.
8.2. Muut asiat
9. KV-asiat
9.1. KV-sektorin ajankohtaiset asiat
Huomenna international tutoring -miitti.

15,94 €

Päätös
Hyväksytty

Hyväksytty

Alessa on suunnitellut nettisivujen kansainvälistä puolta ja ideoinut syksyn
tapahtumakonsepteja.
10. Yrityssuhteet
10.1. Yrityssuhteiden ajankohtaiset asiat
Excupodit edistyvät hyvällä vauhdilla.
ABB:n etäexcu järjestetään huhtikuun ensimmäisellä viikolla.
Wappuyhteistyötä yritysten kanssa selvitellään.
11. Opintoasiat
11.1. SCI:n opisten kurssikäytäntökysely
11.2. Muut asiat
Tänään infon core-tiimin miitti.
12. Phuksi- ja ISOasiat
12.1. Phuksi- ja ISOsektorin ajankohtaiset asiat
Phuksikapteeni orientoituu phuksioppaan kirjoittamiseen.
13. Talous- ja hallintoasiat
13.1. Kulukorvauksen maksuilmoitus
Ullis sai koodattua valmiiksi ja nyt se toimii!
13.2. Menneet tapaamiset
Aarne oli tiistaina SCI:n johtoryhmän kokouksessa, jossa oli paikalla myös rehtori Ilkka
Niemelä. Kokouksessa keskusteltiin muun muassa opiskelijoiden jaksamisesta
etäaikoina.
Keskiviikon dekaanitapaamisessa keskusteltiin suunnitteilla olevasta teknillisen
psykologian hakukohteesta sekä yliopiston plagiointilinjauksista.
13.3. Muut asiat
Ullis ja Aarne menevät ylihuomenna pankkiin.
14. Tiedotusasiat
14.1. Ajankohtaiset asiat
Iida suunnittelee Wapun ajan tapahtumien kampanjointia Instagramin puolella.
15. Yhteisö
15.1. Toimihenkilöt ja toimikunnat

Puheenjohtaja, opintovastaava, sihteeri, viestintäpäällikkö, phuksikapteeni ja
kv-kapteeni kyselivät toimareidensa kuulumisia. Toimareilla menee hyvin ja
kiltahommat ovat tuoneet mukavaa vastapainoa opiskelulle, vaikka etäily onkin alkanut
hiljalleen hajottaa itse kutakin.
ESTIEM-fuksivaihtoon on tullut hyvä määrä hakemuksia athenelaisilta.
15.2. Muut asiat
16.

Muu toiminta
16.1. Sakkojen päivitys
Määrätään Valtterille ja Alessalle kummallekin yksi (1) sakko kokouksesta
myöhästymisestä.
16.2. Pöytäkirjojen tarkistukset
Rullaavat hyvällä vauhdilla.

17. Muut esille tulevat asiat
Perjantaina viestintäworkshop infon viestintävastaava Aden kanssa.
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous 30.3. klo 16.15.
19. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 16.59.

Pöytäkirjantarkastajat

________________________________________
Marianna Malkamäki

________________________________________
Nuutti Arvilommi

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________
Aarne Talvela

________________________________________
Alli Kolho

