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

Hallituksen kokous 30/2022

Aika: 11.11.2022, klo 13.15

Paikka: Tietotekniikan talo A142, Konemiehentie 2

Paikalla:
Hallitus
Iida Saaristomaa (puheenjohtaja)

Inkeri Nora (sihteeri)

Juho Alin

Julia Sippala

Laura Puusola (saapui kohdassa 3)

Milja Parviainen

Rahim Ahsanullah

Rebekka Sihvola

Tuukka Pallonen (saapui kohdassa 13.2)

Ulrica “Ullis” Bladh (poistui kohdassa 11)

Muut läsnäolijat
-

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 13.18.

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 Julia Sippala  ja Rahim Ahsanullah.

Laura saapui 13.18.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi.

5. Ilmoitusasiat
Juho ilmoitti, että eväänä on mehua ja kanelipuusteja.

6. Kuulumiskierros
Juho: Kivaa olla Suomessa ja nähdä hallitusta taas, oli kivaa Sambiassakin. Kohta pääsee

onneks seikkailemaan Singaporeen. Ei ole formsin kaveri enää tän päivän jälkeen.

Laura: Hyvää kuuluu, elämä rullaa. Marraskuun kaaokset alkaa ensi viikolla.

Julia: Maanantaina megakrokea, tiistaina uudet toimariroolit vaaleissa, keskiviikkona

kämppäkierros, torstaina piti rastia Polin approilla ja tänään järkkäämässä Elonkorjuuta.

Milja: Praise YTHS, viisureiden poisto oli upea kokemus. Sanat eivät riitä kuvaamaan.



Rahim: Väsyttää. SDP-kurssilla mielenkiintoista. Kryptomarkkinat pohdituttaa. Pitää

spekuloida seuraavia liikkeitä.

Rebekka: Vapautunut ja herkistynyt olo vaaleista. Ollut jännä viikko, hirveesti koulua ja

kaks päivää Polin approja. Eilen oli pääpäivä, oli hauskaa.

Ullis: Väsyttävä päivä, tunnerikas viikko. Hajosi eilisestä Risto-uutisesta, helpottunut olo.

Hämmentävää olla kokouksessa ilman, että johtaa puhetta.

Inkeri: Hämmentävä viikko, innoissaan  ensi vuodesta. Menossa Raumalle pitkästä aikaa.

Iida: Kuuluu ihan jees. Marraskuumankelissa. Viikot menee todo-listojen pyörittelyssä.

Muutama viikko vielä ja sit lomalle. Vähän haikea olo kun vuosi loppuu.

7. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Ulrica Bladh Vaalikahvilan eväät 41,44 € Hyväksytty

Rebekka Sihvola Sitsiostoksia höpöhöpöille 290,00 € Hyväksytty

Saara Oksanen

HV-gurujen järjestämä Phuksien

hyvinvointibrunssi 4.11. 151,87 €
Hyväksytty

Valentin Jutila Vanha kaappi sorttiasemalle 3,00 € Hyväksytty

Ulrica Bladh

PRH rekisteriote sijotustoiminnan

alottamista varten 3,22 €
Hyväksytty

Mikko Vuopala Kolme uutta bilismailaa olkkarille 117,90 € Hyväksytty

Tuukka Pallonen Wähäjoulu edustus 56,25 € Hyväksytty

Rahim Ahsanullah Ak vujut 5.12 56,25 € Hyväksytty

Laura Puusola Kokouseväät hallitus 4.11. 10,34 € Hyväksytty

Laura Puusola Unskin pitkän tarvikkeita rasteille 299,96 € Hyväksytty

Ostolaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Kyröön Kievari Oy Marathon tislaamokierros 684,00€ Hyväksytty

Merkillinen.fi Abimarkkinoinnin kiitosmerkki 135,97€ Hyväksytty

S-Business Oy Namubuffan menoja 857,14€ Hyväksytty

Luuppi Ennakkolippu lokakuun Kolmiolle 336,00€ Hyväksytty



8. Talous- ja hallintoasiat
8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Hyväksyttiin Gábor Major varsinaiseksi jäseneksi, sillä hänet on aiemmin

hyväksytty ulkojäseneksi.

8.2. Asiakkuuden avaaminen Seligson & Co Rahastoyhtiö Oyj:llä
23.3.2021 järjestetyn vuosikokouksen  sijoituspäätöksen ja rahastoinnin

ohjesääntöjen mukaisesti päätettiin avata asiakkuus Seligson & Co

Rahastoyhtiö Oyj:llä.

8.3. Palkitsemiset
Palkitsemistekstivastuut on jaettu hallituksen kesken. Dedis kahden viikon

päästä. Ensi tiistaina mahdollisuus badgeroida eli työstää tekstejä yhdessä.

Epiteetit tuli tällä viikolla. Ne ovat hienoja, ei ollut kirjoitusvirheitä. Löytyy

hallituskaapista.

Ullis on tehnyt erilaisia malleja tämän vuoden toimarilaatasta. Valittiin

vaihtoehdoista yksi teetettäväksi. Ullis tilaa laatan.

8.4. Kiltavaalit
Kiltavaalit oli tiistaina, sujui mainiosti. Kokeiltiin sähköistä äänestystä ja se toimi

mukavasti. Paikallaolijoiden seurantaa olisi hyvä kehittää. Ensi vuodelle on

valittu hieno joukko toimareita.

8.5. Jälkihaku toimarivirkoihin
Ullis on alkanut keräämään toimikuntien vetäjiltä hakemusinfoa (mitä haluaa

hakemukseen, minne haluaa hakemukset jne.). Jälkihaku aukeaa maanantaina

14.11. ja sulkeutuu maanantaina 21.11. Pyritään tekemään valinnat

perjantaihin 25.11.  mennessä.

8.6. Seuraajien perehdytys
Seuraajat on valittu ensi vuodelle, heidät pitää perehdyttää. Hyvä aika alkaa

kirjoittamaan testamenttia. Perehdytys olisi hyvä toteuttaa ennen vuoden

vaihtumista.

HalPerSe eli HallituksenPerehdytysSessio järjestetään alkuvuodesta.

8.7. Muut esille tulevat asiat
Slackiin tullut päivitys, että ilmaisella tilillä näkee vain viimeisten 90 päivän

viestit. Otetaan kuukauden ilmainen kokeilu, että saadaan talteen tuota

vanhemmat viestit.

Tietskarijengiä pyydettiin lisäämään ilmomasiinaan defaulttina tapahtumaa

järjestettäessä (pystyy klikkaamalla lisäämään ilmoon) seuraavat tekstit:



Ilmoittautumisen sulkeuduttua, ilmoittautuminen on sitova. Tämän jälkeen ilmoittautunut on
velvollinen maksamaan osallistumismaksun tai löytämään paikalleen toisen osallistujan.

The sign up is binding when sign-up closes. After this, the person who has signed up is
obilgated to pay the participation fee or find another participant to attend in one’s place.

Siirryttiin kohtaan 13.

9. MKV-asiat
9.1. Toimarien kuulumiset (International Advisor, MKV-ISOt)

International Advisor: Polin approilla oli hauskaa. Ollut kiireistä, mutta hienoa.

Fresherseillä ollut hauskaa, integroituneet hyvin tänne.

MKV-ISOt: Positive vibes. Eilen oltiin isolla porukalla Polin approilla. Oli

hauskaa, nyt vähän darra. Odottaa että pääsee viemään KV-phuksit

talviaktiviteetteihin. Freshersit vaikuttaa nauttivan, tullut osaksi porukkaa.

9.2. Muut esille tulevat asiat
-

Siirryttiin kohtaan 12.

10. Yrityssuhteet
10.1. Ajankohtaiset asiat

Rekrymessut tulossa pian, infot lähetetty osallistuville yrityksille. Vielä pitäisi

infota kiltaa.

Startup Crawl järjestetään näillä näkymin 13.12.

11. Opintoasiat
11.1. Toimarien kuulumiset (ABItiimi, TePsy-vastaavat, Opetuslapsi, Kirjastotäti)

Opetuslapsi: Kuuluu ihan hyvää, kiltahommien puolesta toimii lähinnä

hallopedina.

Kirjastotäti: Kuuluu vaihtelevaa, työt ottaa ja antaa. Haluaa ainakin hommata

uusia kirjoja Olkkarille, inventaariota voisi tehdä jos jaksaa. Ensi vuodelle

luvassa ainaki maisteriopintoja.

TePsy-vastaavat: Ei muuta suunnitelmaa loppuvuodelle kuin sparrailu tulevien

TePsy-vastaavien kanssa.

ABItiimi: Tällä viikolla abipäivä ja -sitsit. Vaalijatkojen jäljiltä väsyttää.

11.2. Abipäivä & -sitsit
Järjestettiin, meni hyvin. Abeilla näytti olevan hauskaa. Kiitokset kaikille

järkkääjille!

11.3. Muut esille tulevat asiat
Tikin opintojaos tehnyt kyselyn opinnoista, laitetaan jakoon myös Athenella

ensi viikosta. Tarpeeksi avoin, että voi kerätä vastauksia useammalta alalta.



Ullis poistui 14.18.

Siirryttiin kokoustauolle 14.18.
Palattiin kokoustauolta 14.28.

Siirryttiin kohtaan 9.

12. Viestintä
12.1. Toimarien kuulumiset (Somettajat, Valokuvaajat, Tietskarijengi, Kukan

toimitus)
Somettajat: eivät vastanneet.

Valokuvaajat: vastasivat tarroilla. Vähän väsynyt fiilis.

Tietskarijengi: Hyvältä tuntuu, sillä ovat saaneet paljon aikaan vuoden aikana.

Vielä yksi Hackathon suunnitteilla.

Kukan toimitus: Marrasväsymystä, mutta innolla odottavat Kukkaa.

12.2. Muut esille tulevat asiat
Päivitetään killan sosiaalisen median kanaviin maininnat myös Teknillisen

Psykologian ja EIT Digitalin opiskelijoista.

Siirryttiin kohtaan 14.

13. Yhteisö
13.1. Vuosijuhlaedustukset

Vuoden vuosijuhlaedustukset on näillä näkymin jaettu. Diskonttauksen toinen

edustustuki menee Iidalle (vähiten edustuksia) ja toinen tuki jaetaan Miljan,

Ruusun ja Juhon kesken, joilla on toisiksi vähiten edustuksia.

Todettiin, että on kolme viikkoa Infoähkyyn! Eli noin 505 tuntia.

Saatiin kutsu Man@gerin itsenäisyyspäivätilaisuuteen, mutta hallituksesta ei

tällä kertaa löytynyt lähtijöitä.

13.2. Toimarien kuulumiset (HäRyt, Yhdenvertaisuusvastaavat,
Laulukirjatoimikunta, Historioitsijat, OTMK, Kepittäjä, Puutarhurit, PikkuIE,
Lukkarit, PizzaOrava, Kulttuuritoimikunta)
HäRyt: Hiljaisempaa härypuolella. Otetaan retro menneiden tapahtumahäryjen

kanssa, että miten tapahtumahäryily on sujunut tähän asti.

Yhdenvertaisuusvastaavat: Hyvin vastauksia kyselyyn. Vastausten perusteella

kyselyä tarvittiin.

Laulukirjatoimikunta: Toimikunnalla on into ja jaksaminen vähän vähissä.

Viikottaisiin miitteihin saapuu vain murto-osa toimikunnasta, mikä vaikuttaa

laulukirjamestarin jaksamiseen. Ensimmäinen koevedos kuitenkin mennyt

painoon!

Historioitsijat: kuuluu ihan hyvää. Tyytyväisiä, että saavat nohevat seuraajat,

sillä eivät omien sanojensa mukaan ole oikeastaan tehneet mitään.



OTMK: on nauttinut Olkkarilla hengailusta, kun pääsee pakenemaan huonoa

säätä. Ovat myös ihailleet vuoden aikana tekemiään projekteja: uutta kaappia,

vihreää seinää, mustaa tolppaa ja diskopallon ja muun roinan puutetta. Ovat

mielestään the GOAT OTMK.

Kepittäjä: on helpottunut, että sai seuraajan vaikka olisikin kaivannut

äänestystä. Loppuvuonna ei taida olla mitään virkaan liittyvää enää.

Puutarhurit: kysyivät ketkä valittiin seuraajikseen ja vastasivat “Nice!”

PikkuIE: Odottaa innolla AA-vujuja. Intoa riittää.

PizzaOrava: Kaikkia tapahtumia ei ole saanut järjestettyä muiden kiireiden

takia, mutta hyvä fiilis vuodesta.

Kulttuurineuvos: Olkkariklubi toteutetaan joulukuussa. Alakulttuuriviikot

jouduttiin perumaan, oli säätöä.

Lukkarit: Lukkareillakin vähän syysväsymystä.

Tuukka saapui 14.46.

13.3. Muut esille tulevat asiat
Toimarivirkistyskulareiden dedis marraskuun loppuun mennessä, muistutetaan

toimareita virkistäytymään.

Siirryttiin kohtaan 10.

14. Tapahtumat
14.1. Höpöhöpöt

Oli tosi kivat sitsit, meni hyvin. Hyvää kaaosta.

14.2. Tilakähmyt
Keskusteltiin parhaista tavoista sumplia tilavarauksia ja tapahtumien

päällekkäisyyksiä. Tilakähmyjä varten Sheets on helppolukuisempi, joten

tehdään se. Sitä ei kuitenkaan ylläpidetä vuoden aikana, vaan tehdään

kähmyjen jälkeen toimarikalenteri, jota voidaan ylläpitää koko vuoden.

Pitäisi järjestää ajankohtasumplimis-workshop nykyisen ja seuraavan

hallituksen kesken. Inkeri tai Ullis tekee Doodlen.

14.3. AA-vujut
Vikat sitsit edessä, johan tässä herkistyy. Tapahtuu 16.12. Chilli, hieno

sitsitapahtuma. Ensi viikolla miitti arkkareiden kanssa.

14.4. Pikkujoulut
Rantsu varattu joulukuulle. Pohditaan halutaanko järkkää kun lähekkäin on

melko monta tapahtumaa. Keskustellaan asiasta ja saatetaan yhdistää toisen

tapahtuman kanssa.

14.5. Muut esille tulevat asiat
Phuksien Paint & wine -touhutonnihakemuksesta: epäselvyyksiä selvitelty.



Tapahtuma taidetaan siirtää ensi vuodelle.

15. Phuksi- ja ISOasiat
15.1. Toimarien kuulumiset (ISOvastaava, ISOt)

ISOvastaava: ei tällä kertaa kertonut kuulumisia.

ISOt: vastailivat pitkälti gifeillä. Hyvin menee, ollut kivaa hengailla ja keväälle

tulossa haippii settii.

15.2. Muut esille tulevat asiat
Kipparinvartit on ollut ihania. Laura suosittelee kaikille maailman ihmisille

vartteja. Phukseilla tuntuu menevän hyvin ja tykkäävät Athenesta. Koulu on

rankkaa, varsinkin suoraan lukiosta tulleille. Alkaa kuitenkin helpottaa, vaatii

vaan totuttelua. Phuksien välillä ei ole juurikaan pääaineiden välistä erottelua.

Ollaan saatu kehua killan alkoholikulttuurista.

16. Muu toiminta
16.1. Sakkojen päivitys

Annettiin Ruusulle yksi (1) sakko kuulumisten puuttumisesta.

16.2. Pöytäkirjojen tarkastukset
Rrrullaa!

17. Muut esille tulevat asiat
-

18. Seuraava kokous
18.11. kello 13.15.  Eväsvuorossa Milja.

19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 14.51.

Pöytäkirjantarkastajat:

________________________________________                                      ________________________________________

Julia Sippala Rahim Ahsanullah

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________                                     ________________________________________

Iida Saaristomaa Inkeri Nora


