
Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9

Hallituksen kokous 27/2022

Aika: 19.10.2022, klo 15.15

Paikka: Tietotekniikan talo A142, Konemiehentie 2

Paikalla:
Hallitus
Ulrica “Ullis” Bladh (puheenjohtaja)

Iida Saaristomaa (sihteeri)

Inkeri Nora

Laura Puusola

Milja Parviainen

Rahim Ahsanullah

Rebekka Sihvola

Ruusu Nurmi

Tuukka Pallonen

Muut läsnäolijat
-

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 15.14.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä.

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Milja Parviainen ja Ruusu Nurmi.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat
Inkeri ilmoitti, että kokouseväänä on korvapuustipitkoa ja satsumoita sekä juomana

Pätkis-kaurajuomaa, joka herätti yllättävän paljon inhoa. Ullis ilmoitti, että Pätkis-juoma

on iljettävää.

6. Kuulumiskierros
Julia: Ei tiedä onko henkisesti tai fyysisesti valmis Marathoniin, mutta huomenna lähdetään
hienolle reissulle.
Juho: Kosteeta mysliä. Pohtinut spekuloidulle salarakkaalleen viestin laittamista.
Rahim: Selvisi Prodekon vujuista. Harjoitteli yksinoloa ja oli eilen koko päivän yksin

kotona. Pakka pysyi yllättävän hyvin kasassa.

Rebekka: Elämä ollut melkoista vuoristorataa, nyt ollaan vähän matalalla.

Tuukka: Kärsinyt tylsyydestä, koska tenttiviikon takia ei ole koulua ja työtkin on tehty.



Ruusu: Perui Marathon-ilmoittautumisen, minkä jälkeen perui perumisen eli

HUOMENNA MENNÄÄN.

Laura: Tänään oli kiva palata Olkkarille kun oli ollut pari päivää menossa muualla.

Lounaalla oli paha mieli, mutta nyt parempi olo ja Ruusukaan ei ole luuseri.

Ullis: Vauhdikas alkuviikko takana. Kaatoi maanantaina mehut läppärille, josta se virkosi

vasta tiistai-iltana. Ulkoistanut huonekalujen kasaamista parhaansa mukaan muille.

Inkeri: Tunnisti maanantaina alkavan flunssan oireet, mutta taltutti ne levolla. Huomenna

virkeänä Marathonille. Ei ole avannut läppäriään kahteen päivään.

Iida: Otti hörpyn Pätkis-juomaa ja viikonlopun krapula nousi takaisin pintaan. Ollut aika

raskas viikko palautuessa.

Milja: Ei aio maistaa Pätkis-juomaa. Ei lähde Marathonille, mistä aikoo kokea paljon jomoa

– joy of missing out – mutta samalla myös komoa – knowledge of missing out – koska

varmasti hieno reissu tulossa.

7. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Irpo Niemenmaa
Aalto Economics vujuedustus, 75%* 80€ =

60€
60,00 € Hyväksytty

Julia Sippala Syksyn toimaribrunssit tarjoilut 155,79 € Hyväksytty

Viljami Narinen
Kiipeilylajikokeilu by H&X, killan osuus

laskusta
89,00 € Hyväksytty

Elias Pitkänen

Otatarhan ajojen ajokin rakennuskulut

30.9.2022.

30,00 € - näyttökaappaus pohjana käytetystä

lastenkärrystä, vajavainen tosite

11,90 € - korttimaksukuitti kahdesta

harjanvarresta, joita käytettiin

rakentamisessa, vajavainen tosite

25,00 € - muita rakentamisessa tarvittuja

osia

Yhteissumma 66,90 €

Tapahtuman budjetti ohjeistettu olevan 80 €

66,90 € Hyväksytty

Iida Saaristomaa Hallituksen virkistäytymisbrunssi 15.10. 115,80 € Hyväksytty

Iida Saaristomaa

Hallituksen virkistäytymisbrunssi 15.10.

kaupasta hankinnat jotka jäi puuttumaan

ruokatilauksesta

24,52 € Hyväksytty

Valentin Jutila
Uusi kaappi Olkkarille + pakuvuokra  kaapin

kuljetukseen
1 013,96 € Hyväksytty



Jasse Ahokas

Athenen syysretki 14.-16.10.2022

telttapaikan vuokra ja retkiruoat. Kuluja

yhteensä 494,25e josta osallistumismaksut

(32hlö * 5e) kattavat 160e. Eli kulukorvaus

yhteensä 494,25e - 160e = 334,25e. Osa

retken ruokabudjetista on otettu keväällä

toteuttamatta jääneestä retkiruokaillasta.

334,25 € Hyväksytty

Rahim Ahsanullah Kv-saunailta tarjoilut 30.8.22 110,52 € Hyväksytty

Ostolaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

AYY Jämeränjälki osallistumismaksut 199,00€ Hyväksytty*

*Läpilaskutetaan osallistujilta

8. Talous- ja hallintoasiat
8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Niko Toivonen varsinaiseksi jäseneksi.

8.2. Dekaanilounas 18.10.
Yliopistolta on tullut palautetta, jonka mukaan SCI:n killat ovat jakaneet väärin

perustein kulkuoikeuksia kiltahuoneille. Aiemman SCI:ltä saadun ohjeistuksen

mukaan killat ovat saaneet itse päättää kenelle antaa kulkuoikeuksia ilman

rajoitteita. Nyt kuitenkin yliopistotasolla on tuotu esiin rajoitus, että

kulkuoikeudet kuuluisi olla ainoastaan hallituksella ja max. 10 muulla

kiltalaisella. Koostetaan kiltojen ja SCI:n henkilökunnan kanssa viesti, johon

perustellaan miksi tämä rajoitus olisi huono asia. Toivottavasti asiaan voidaan

vaikuttaa ennen kuin se lyödään lukkoon.

Lounaalla puhuttiin myös kertausharjoituksista, sillä monet opiskelijat yrittävät

kysellä koululta lausuntoa, jolla voisi olla menemättä kertaamaan.

Vaatimuksena kuitenkin on, että harjoitusten pitäisi huomattavasti hidastaa

opintoja, miten ei SCI:llä yleensä ole. Koulu kannustaa opettajia antamaan

joustoa deadlineissa näissä tapauksissa ja ongelmatapauksissa voi olla

yhteydessä Mari Dagnalliin ja hän voi auttaa keskusteluissa kurssien järjestäjien

kanssa.

8.3. PTK Arwoisan ehdotus
Keskusteltiin siitä, ketä päätettiin maanantaina ehdottaa Pyöreän tornin killan

Arwoisaksi. Hakemusta vielä työstetään, jotta se voidaan lähettää tänään.

8.4. Muut esille tulevat asiat
-



9. Yhteisö
9.1. T150-mosaiikki

Kilta sai viime viikolla T150-toimikunnalta mosaiikin, joka pitäisi tuunata kuun

loppuun mennessä kuvastamaan Athenea. Keskusteltiin miten mosaiikki

toteutettaisiin. Laura ehdotti, että käytetään kangaskassien designia ja käydään

laserkaivertamassa se mosaiikkiin. Edetään tämän suunnitelman kanssa.

9.2. Kiltakoitokset
Kiltakoitokset on tapahtuma, joka järjestetään teekkariperinneviikoilla

torstaina 17.11. Athene osallistuu tapahtumaan järjestämällä

kaljakrokettirastin. Järjestäjiltä tuli tällä viikolla viestiä, jossa kysyttiin

kaivataanko rastille tarvikkeita. Myös esittelyvideota kyseltiin. Pyydetään

rastitarvikkeisiin alkoholittomia juomia.

Rastia pitämään lähtevät hallituksesta ainakin Julia ja Inkeri. Kysellään

toimareilta kenellä olisi kiinnostusta lähtemään pitämään rastia.

9.3. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin siitä, miten tapahtumista viestitään, jotta ne kantautuisivat

varmasti kiltalaisten korviin. Muistutetaan toimareita siitä, miten ja missä

kanavissa tapahtumista kannattaisi viestiä.

Bilispöytään on hankittu uusia mailoja ja sen yhteyteen on tehty uusi infolappu

kamojen käytöstä.

10. Tapahtumat
10.1. HöpöHöpösitsit

Haippi tapahtuma 4.11. Ruvetaan pian suunnittelemaan.

10.2. Häirintäyhdyshenkilöt sitseillä
Rebekka toi esiin idean, että sitsien läsyissä olisi häirintäyhdyshenkilöiden

nimet ja heidän yhteystietonsa. Ullis välitti idean häryille.

Laura kertoi, että Prodeko on päivittänyt sääntöihinsä asiaa

häirintäyhdyshenkilöistä. Pohdittiin, että voitaisiin tutkia asiaa ja harkita heidän

tekemiään muutoksia myös Athenella.

10.3. Muut esille tulevat asiat
Julialla on työn alla Akateemisen Kyykän MM-kisojen yhteislähtö AS:n kanssa.

Tarkoituksena olisi antaa ensi vuoden yhteisöneuvokselle valmis paketti ja

tehdä kaikki valmistelut ja lippuhankinnat tämän vuoden puolella.

11. Phuksi- ja ISOasiat
11.1. Unskin pitkä

Tapahtuu viikon päästä. Keskusteltiin järjestelyistä.



11.2. TepSyjen „identiteetti“ -iltama
Teknillisen psykologian phuksit ovat pitämässä identiteetti-iltamaa, jossa he

pohtivat TePsyjen suuntaa ja identiteettiä. Markus Ihamuotila menee samaan

iltamaan pitämään phukseille laulunsanoitus-workshopin, jotta he voivat ryhtyä

pohtimaan myös omia sitsilauluja. Tapahtumalle annettiin 75€ budjettia.

11.3. Phuksispeksi
Laura kertoi mitä oli jutellut phuksien kanssa phuksispeksin suunnitelmista ja

etenemisestä. Hommat etenee.

11.4. Muut tulevat phuksitapahtumat
Loppuvuonna on tulossa seuraavia phuksitapahtumia:

- SCI-tapahtuma 30.10.

- Vaalijatkot 8.11., jotka phuksit järjestävät

- Fuksien juhlasitsit 14.11.

- Otacruise 27.-29.11.

12. MKV-asiat
12.1. Unskin pitkä

Ilmoittautuneita MKV-opiskelijoita on 30. Rahim ja Laura säätävät vielä

aikatauluja, mutta ylipäätään järjestelyt etenevät.

12.2. International Advisor viran päivittäminen
MKV-kapteenista, ISOvastaavasta, International Advisorista ja muutamasta

KV-ISOsta koostuva epävirallinen International Panel on pohtinut International

Advisorin viran tulevaisuutta. Virkaa olisi tarkoitus laajentaa siten, että se

huomioisi myös vanhempia KV-opiskelijoita, jotka jäävät Suomeen

phuksivuoden jälkeen. International Advisorin virkakuvausta on päivitetty ensi

viikolla aukeavalle foorumille.

KV-sektorin aktiivisuus killassa on kasvanut lähivuosina, joten pohdinnassa on

myös ollut jonkinlainen Athenen KV-toimikunta tulevaisuudessa.

12.3. Muut esille tulevat asiat
-

13. Yrityssuhteet
13.1. Ajankohtaiset asiat

Hommat rokkaa. Päästään näillä näkymin yli budjetin tuloarviosta.

14. Opintoasiat
14.1. Infon koulutusneuvosto 6/2022

Kokouksessa hyväksyttiin yhteensä 8 diplomityötä, kaikki arvosanoin 4-5.

Pohdittiin myös infolaisten suhtautumista dipan kirjoittamiseen ja sitä, miten

on helpompaa jättää dippa kokonaan tekemättä, kuin tehdä se huonosti. Risto

on työstänyt uutta diplomityön arviointipohjaa, josta annettiin palautetta.



14.2. Muut esille tulevat asiat
Puhuttiin SCI:n opintoneuvojan aktiivisuudesta viestiä killan suuntaan.

Yritetään parantaa viestintää, jotta opiskelijat tietää milloin neuvontaa on

saatavilla.

15. Viestintä
15.1. Ajankohtaiset asiat

Rokataan tälläkin sektorilla. Milja rokkaisi, jos muut rokkaisivat hänen

kanssaan. Soolorokkaaminen on vähän vaikeaa, muttei mahdotonta.

16. Muu toiminta
16.1. Sakkojen päivitys

Viime viikonloppuna kuitattiin sakkoja.

Ruusu esitti performanssin Diskonttauksessa pääjuhlan päätyttyä testaamalla

teesiä siitä, tykkäävätkö infolaiset kosketella patsaita. Jäljet jättävällä

performanssilla kuitattiin neljä (4) performanssisakkoa.

Rahim kuittasi seitsemäntoista (17) sakkoa tarjoamalla lauantain brunssin

juomatarjoilun ja kaksi (2) performanssisakkoa podcast-lähetyksillään.

Tuukka kuittasi kolme (3) sakkoa tarjoamalla redbullit Diskonttauksessa

pääjuhlan aikana. Juho kuittasi viisi (5) sakkoa tarjoamalla viinaa

Diskonttauksessa pääjuhlan aikana. Näistä kuittauksista saatiin aikaan

maittava, noin 18‰ vahvuinen Redbull-kannu.

Juho ja Tuukka saivat kumpikin yhdet (1) performanssisakot Doodlen

myöhästymisestä.

16.2. Pöytäkirjojen tarkastukset
Rullaa kuin rasvattu konelainen.

17. Muut esille tulevat asiat
Milja ilmoitti, että kaikki kokouksessa olijat ovat kauniita, seksikkäitä ja älykkäitä. Milja

ilmoitti myös, että Ruusulla oli perjantaina hyvin seksikäs ääni.

18. Seuraava kokous
2. periodin vakiokokousaika on perjantaisin klo 13.15-15. Eli seuraava kokous on 28.10.

kello 13.15.  Eväsvuorossa Julia.

19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 16.24.



Pöytäkirjantarkastajat:

________________________________________                                      ________________________________________

Milja Parviainen Ruusu Nurmi

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________                                     ________________________________________

Ulrica Bladh Iida Saaristomaa


