Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9
Hallituksen kokous 14/2021
Aika: 13.4.2021, klo 16:15
Paikka: Zoom (etäkokous)
Paikalla:
Hallitus
Aarne Talvela (PJ)
Alli Kolho (Sihteeri)
Iida Saaristomaa
Elina Ståhlberg (saapui kohdassa 1)
Anna Nikander
Alessa Aila (saapui kohdassa 11.1)
Valtteri Luodemäki
Ulrica “Ullis” Bladh
Marianna Malkamäki
Mea Pousar
Muut läsnäolijat:
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 16.16.
Elina saapui 16:16
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 Iida Saaristomaa ja Anna Nikander.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys seuraavin muutoksin:
- Lisätään kohta 12.2. KV-ISOjen palkkiot
- Lisätään kohta 13.2. Phuksien wappuaamiainen
5. Ilmoitusasiat
Ulkona paistaa aurinko.
6. Mitä kuuluu? -kierros

Mea: Ihan hyvää. On pyöräillyt ja aktiivisesti vältellyt kouluhommia katsomalla Iidan
suosittelemaa Snowpiercer-sarjaa.
Ullis: Kiirettä pitää. Viime yönä oli tehokas tunti. Juo nyt hyvää kahvia ja saa kohta lisää kahvia
postissa.
Iida: Kuuluu ihan hyvää, tehnyt tänään vähän koulujuttuja. Kokkasi, muttei välttynyt
henkilövahingoilta. Sentään ruoka oli hyvää.
Marianna: Ihan hyvää. Etäkurssikäytäntökyselyn tulosten läpikäynti on melkoinen työmaa.
Alli: Ihan hyvää, paikat vähän kipeänä rokotuksen jäljiltä. Menee huomenna koeajamaan autoa.
Anna: On tehnyt töitä, lähetellyt yrityksille sähköposteja ja hakenut täffältä ruokaa.
Elina: Hyvää, kuten myös parina edellispäivänä. Eilisessä mentoritapaamisessa oli hyvät
keskustelut ja eilen oli muutenkin paras päivä pitkään aikaan.
Valtteri: Kiire on, mutta ihan hyvin menee.
Aarne: Allergiat jylläävät ja silmät vuotavat. Kandin kanssa pitää kiirettä.
Nuutti: “Olen tällä hetkellä pahassa ahdingossa lähestyvän kandipalautukseni johdosta, joten joudun
jättämään tiistaisen kokouksen välistä. Tunteeni ovat kaksijakoiset; toisaalta olisi ollut mahtavaa nähdä
teidät, mutta toisaalta on mukava myös valmistua!”
Alessa: “kääk oon tentissä!!! muuten kuuluu ihan hyvää, tosin allergia hieman häiritsee olemista :(
kivvaa kokousta teille<3”
7. Hyväksyttävät laskut
Saaja

Perustelu

Summa

HEF Group Oy

Megaskaban haalarimerkit

286,46 €

Päätös
Hyväksytty

8. Talous- ja hallintoasiat
8.1. Killan tapahtumaohjeistukset
Keskusteltiin killan tapahtumaohjeistuksesta ja sen päivittämisestä. Seurataan
viranomaisten linjauksia.
8.2. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksytään Tuominen, Meri Maija Margareta killan ulkojäseneksi.
8.3. Muut asiat
9. Tiedotusasiat
9.1. Ajankohtaiset asiat
Wapputapahtumat launchattiin.
10. Yhteisö
10.1. Toimihenkilöt ja toimikunnat
10.1.1.
Toimareiden kuulumiset
Hercules & Xena: Menee hienosti. Kevään tapahtumien ideointi on aloitettu, ja

tänään on luvassa ensimmäinen tiistaitreeni.
Hyvinvointigurut: Koulu hieman hajottaa, mutta putkeen menneet
hyvinvointivalmennukset ilahduttavat.
Marathoonarit: Kuuluu hyvää, lähettävät terveisiä.
OLOhuonetoimikunta: Koulu vähän painaa, mutta onneksi wappukassi ja
wappukukkaluukku ovat haippei.
Retkitoimikunta: Toivovat saavansa sunnuntaikävelyt uudestaan tulille.
Alumnisuhdevastaavat/PizzaOravat: Tällä viikolla on yrittäjyysworkshop, mikä
on haippi juttu.
Yrityssuhdetoiminta: Kuuluu hyvää, kuvaavat wappukukkaluukkuaan.
TEK-kiltayhdyshenkilö: Menee kivasti, tekemistä riittää sekä töissä että
TEK-hommissa.
NamiMamit: Kuuluu hyvää. Pohtivat wappukassi-ideoita.
Lukkaristo: Ihan jees, odottavat kovasti pääsevänsä lukkaroimaan livesitsejä,
Kulttuurineuvokset: Kaikki ok.
PikkuIE: Kiirettä pitää.
10.2. Muut asiat
Toimarirallin tulokset on tuomaroitu.
11. Tapahtumat
11.1. Kaljakroketti
Keskusteltiin kaljakroketin toteutusmuodosta. Kaljakroketyöryhmä kokoustaa ja
huolehtii siitä, että tapahtuman järjestelyt ovat mahdollisimman turvalliset.
Alessa saapui 17:03
Siirryttiin kokoustauolle 17:04
Palattiin tauolta 17:09
11.2. AK x Inkubio x Athene Koktail-iltama
Ilmo aukesi. Athenen kiintiö on jo täyttynyt. Järjestelyt rullaavat hyvin ja tapahtumasta
tulee “bängeri setti”.
11.3. Wappusitsit
Keskusteltiin wappusitsien tilavuokrabudjetin allokoimisesta raaka-aineisiin,
wappukassien jakamisesta ja mahdollisuudesta jakaa Megaskabassa voitetut skumpat
wappusitseillä. Päätettiin, että peritään skumpat Prodekolta vasta syksymmällä.
11.4. ISOjen järkkäämää kivaa – Jätski Edition
Tänä perjantaina ISOt järkkäävät phukseille kivaa wapun ja kesän alun kunniaksi
jätskitwistillä.
11.5. Muut asiat
-

12. KV-asiat
12.1. KV-sektorin ajankohtaiset asiat
KV-opiskelijoiden Survival Guide etenee.
Alessa selvittää, kuka jatkaa EIT-koordinaattoritoimintaa Aino Romsin jälkeen.
Pohdittiin, onko tarvetta tai järkeä jakaa KV-opiskelijoita omiin pienryhmiin ennen
orientaatiota. Keskustellaan aiheesta KV- ja maisterISOjen kanssa.
12.2. KV-ISOjen palkkiot
Siirryttiin kohtaan 14
13. Phuksi- ja ISOasiat
13.1. Phuksioppaan kuvaukset
Keskusteltiin ISOjen kuvaamisesta. Toteutetaan kuvaukset viime vuoden tapaan
yksilökuvina.
13.2. Phuksien wappuaamiainen
Keskusteltiin wapun aamiaisvaihtoehdoista.
13.3. Muut asiat
Siirryttiin kohtaan 15
14. Yrityssuhteet
14.1. Yrityssuhteiden ajankohtaiset asiat
Columbia Roadin excu tulee ensi viikolla ja wapun jälkeen luvassa on Bainin case
cracking -event. Wappukassin suunnittelu etenee, samoin myös wappukukkaluukun
kuvaukset.
Siirryttiin kohtaan 13
15. Opintoasiat
15.1. Maisteri-info
Marianna on sopinut Riston ja Susannan kanssa maisteri-infon ajankohdaksi toukokuun
alkupuolen. Tapahtuman suunnittelu etenee.
15.2. Muut asiat
Marianna (yrittää) tuottaa Aarnelle koosteen infolaisten etäkurssikyselyvastauksista
huomista dekaanitapaamista varten.

16.

Muu toiminta
16.1. Kiltatuotemyynti
Keskusteltiin kiltatuotemyynnin toteutuksesta.
16.2. Viidennen periodin kokousaika
Hallitus kokoustaa viidennessä periodissa maanantaisin klo 16.
16.3. Sakkojen päivitys
Määrätään Mariannalle ja Valtterille kummallekin yksi taideperformanssisakko
doodlaamisen myöhästymisestä. Määrätään lisäksi Elinalle yksi tavallinen sakko
kokouksesta myöhästymisestä.
16.4. Pöytäkirjojen tarkistukset
Rullaavat jonkinmoisella tahdilla.

17. Muut esille tulevat asiat
Ethanan pelipaitatilaus etenee ja sitova tilauslomake aukeaa lähiaikoina.
Hallitushärpäkkeen hankinta on suunnittelussa.
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous 19.4. klo 16.15.
19. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 18.02.

Pöytäkirjantarkastajat

________________________________________
Iida Saaristomaa

________________________________________
Anna Nikander

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________
Aarne Talvela

________________________________________
Alli Kolho

