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

Hallituksen kokous 31/2022

Aika: 18.11.2022, klo 13.15

Paikka: Huone 1593, Maarintie 8

Paikalla:
Hallitus
Ulrica “Ullis” Bladh (puheenjohtaja)

Iida Saaristomaa (sihteeri)

Inkeri Nora

Juho Alin (etänä, poistui kohdassa 8.5)

Julia Sippala

Rahim Ahsanullah

Rebekka Sihvola

Ruusu Nurmi

Tuukka Pallonen

Muut läsnäolijat
Jasse Ahokas (poistui kohdassa 8.3)

Niklas Koskela (saapui kohdassa 6, poistui kohdassa 8.3)

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 Tuukka Pallonen ja Rebekka Sihvola.

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:

- Lisätään kohta 11.1 Infoähkysponsorit ja siirretään seuraavia kohtia

vastaavasti.

5. Ilmoitusasiat
Ullis ilmoitti, että kokouspaikka vaihtui kokouskutsussa ilmoitetusta T-talon huoneesta

A142 Maarintie 8:n huoneeseen 1593. Rahim ilmoitti, että kokouseväänä on suklaata,

glögiä ja vadelmia. Iida ilmoitti, että Jasse on kokouksessa vierailemassa.

6. Kuulumiskierros
Milja: Pahoittelee monia skipattuja kokouksia, mutta on käymässä Kuopiossa pitkästä aikaa.
Kivaa vaihtelua marraskuuhun. Palkitsemistekstejä on ollut hienoa kirjoittaa, itkenyt jo vähän.
Laura: Rukalla on jo ihan talvi ja on siitä onnellinen. Lautailujänskä! On isosti talvi-ihminen.
Tuukka: Ollut tosi kiireinen ja stressaava viikko. Väistelee burnista.



Iida: Ei oo burnista, mikä on ilo huomata. Iso kurssi kohta ohi, minkä jälkeen chillimpää.

Kaksi viikkoa Infoähkyyn, hype!

Niklas saapui 13.23.

Julia: Mukava viikko, menossa RWBK konserttiin tänään ja odottaa innolla

Teekkariperinnejuhlaa.

Juho: Hyvää kuuluu, ei ihmeempää sanottavaa. Kiva päästä Teekkariperinnejuhlaan.

Inkeri: Kandi ei oikein edisty, mutta tulenee silti tehdyksi. Odottaa viikonloppua.

Ullis: Kandi ei edisty, joten päätti aloittavansa alkuvuodesta alusta ruotsiksi. Kännijännä

viikonlopusta.

Ruusu: Stressaavat pari viikkoa takana, mutta burnoutin vaaraa ei ole koska stressi loppuu

kun raportti menee painoon. Identifioituu nyt designeriksi ja kutsuu kaikki sparrailemaan.

Rebekka: Huolestuttavasti vaikuttaa siltä, että valmistuu kandiksi. Iloinen monesta

asiasta. Menossa myös RWBK konserttiin ja Teekkariperinnejuhlaan.

Rahim: International Grand Sitsien järkkäys oli hauskaa. Nähnyt lapsenomaisia unia ja

analysoinut niitä…

Niklas: Odottaa Teekkariperinnejuhla-juhlaa.

Jasse: Päässyt tekemään raskaita, mutta kivoja juttuja viimeisen parin viikon aikana.

Siirryttiin kohtaan 8.3.

7. Hyväksyttävät laskut

Kululaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Elias Pitkänen Vaalijatkojen tarjoilut, 8.11.2022 52,83 € Hyväksytty

Antti Norrkniivilä

Ethanan Unisport-treenivuorot syksy 2022

(4x) 172,00 €
Hyväksytty

Elina Ståhlberg Kääpäkahvit ja mouho conference 15.11. 28,00 € Hyväksytty

Elina Ståhlberg Five o’clock tea herkkuja yms 19.10.2022 121,64 € Hyväksytty

Iida Lehikoinen Pullaa rekrymessuille 22.11. 300,00 € Hyväksytty

Esko Evtyukov

TePsy-tulevaisuusfoorumin 15.11.2022

tarjoilut 70,25 €
Hyväksytty

Juho Alin Hallituksen kokouseväät 11.11.2022 9,28 € Hyväksytty

Juho Alin Diskonttaus vujuedustus 67,50 € Hyväksytty

Iida Saaristomaa Diskonttauksen vujuedustustuki 67,50 € Hyväksytty



Ostolaskut

Saaja Perustelu Summa Päätös

Fyysikkokilta ry

SCImppa SCIvaa ja SCIlm festival/ Kulujen

tasaus 134,71€
Hyväksytty

PKP-Trading Oy Kunnialaatat 394,20€ Hyväksytty

8. Talous- ja hallintoasiat
8.1. Uusien jäsenten hyväksyminen

Ei uusia hakemuksia.

8.2. Lyhyt budjettikatsaus
Juho kävi läpi pikaisen budjettikatsauksen. Tiivistettynä tältä tilikaudelta

näyttää tulevan nollatulos ja budjetti näyttää yleisesti hyvältä. Vuosijuhlat

tulevat tekemään tappiota ja täytyy pohtia ensi vuonna, mikä vaikutus tällä on

pitkällä tähtäimellä.

Siirryttiin kohtaan 8.4.

8.3. Killan nimen käyttäminen henkilökohtaisissa projekteissa
Jasse ja Niklas tulivat kokoukseen keskustelemaan muutaman athenelaisen

toteuttamasta poikakalenterista ja siitä, miten markkinoinnissa on käytetty

Athenen nimeä. Projekti on haluttu toteuttaa ilman ulkopuolisia rajoitteita

taiteellisille visioille eikä sitä siksi ole tehty killan projektina. Mikäli kyseessä

olisi ollut killan projekti, olisi siihen liittynyt keskustelua siitä, halutaanko

kalenteria toteuttaa ja miten se tehtäisiin, mitä ei nyt olla käyty. Keskustelun

lopputulemana Athenen nimeä ei voi käyttää kyseisessä projektissa, mutta toki

voivat viitata että kalenteria on ollut tekemässä joukko athenelaisia.

Jasse ja Niklas poistuivat 14.05.

Siirryttiin kohtaan 7.

8.4. Hallituksen postilaatikon palaute
Hallituksen postilaatikkoon tuli palautetta poikakalentereista kiltahuoneella.

Palautteessa tuotiin esiin, että kyseinen kuvasto voi saada kiltalaisten olon

epämukavaksi ja niihin liittyy paljon yhteiskunnallisia ongelmia. Päätettiin, että

otetaan kalenterit pois esiltä, sillä kiltahuoneella kaikilla pitäisi olla mukava olla.

Ensi vuodelle OLOneuvos hankkii kalenterin, joka ei herätä tällaisia epämukavia

tunteita.

Välitetään myös Tietskarijengille toive, että hallituksen postilaatikkoon

palautetta lähettäessä viesti menisi hallitussähköpostin lisäksi myös lähettäjän

sähköpostiin, mikäli sellaisen on ilmoittanut. Tämä on ollut toistuva toive, joka

on vain unohdettu välittää eteenpäin.



8.5. Toimareiden jälkihaku
On käynnissä tällä hetkellä. Hakemuksia otetaan maanantaihin asti ja päätökset

on tarkoitus tehdä ennen perjantaita, kuitenkin viimeistään ennen Infoähkyä.

Juho poistui 14.23.

Siirryttiin kokoustauolle 14.23.
Palattiin kokoustauolta 14.30.

8.6. Perehdytyksen aikataulu
Viimeinen päivä killan tukemille perehdytyslounaille on 16.12. Laitetaan ohjeet

ensi viikolla niille toimareille, joita tämä koskee.

8.7. Muut esille tulevat asiat
-

9. Yrityssuhteet
9.1. Ajankohtaiset asiat

Rekrymessut on tiistaina ja sinne on tilattu paljon pullaa. Suunnilleen

kymmenen firmaa on tulossa esittelemään toimintaansa. Laitetaan tarkemmat

aikataulut tiedotukseen.

10. Opintoasiat
10.1. SCI Opintokysely

Laitettu maanantaina jakoon kiltalaisille. Saatu 120 vastausta, joista

athenelaisilta noin 50 vastausta.

10.2. Muut esille tulevat asiat
Vaihtoinfon ilmo on maanantaina.

11. Viestintä
11.1. Infoähkysponsorit

Vuosijuhlia sponsoroi useat yritykset, joista osa on pyytänyt postauksia killan

sosiaaliseen mediaan. Keskusteltiin siitä, miten sponsorit mainitaan somessa. Ei

anneta yksittäisille sponsoreille omia postauksia, mutta voidaan mainita heidät

yhteisessä postauksessa.

11.2. Ajankohtaiset asiat
Loppuvuoden viikkotiedotteisiin on enemmän kuin tarpeeksi eläinkuvia, mistä

kiitos kuuluu phukseille.

12. Yhteisö
12.1. Urheiluvälinehankinta

AYY:ltä tuli viestiä, että he haluavat hankkia urheilu- ja harrastusvälineitä

jäsenistön käytettäväksi ja toiveita saa esittää. Ehdotettiin, että ulkoistetaan

hakemuksen lähettäminen Herculekselle ja Xenalle.



Esimerkiksi spikeball-ulkopeli on koettu kivaksi, kun sitä on lainattu

tapahtumiin.

12.2. SCI board brunch 24.11.
Tapahtuu ensi viikon torstaina. Julia rekrysi kurkunleikkaajia aamuksi. Pistetään

hallituksille kysely, jolla kartoitetaan osallistujia.

12.3. Toimariglögit 13.12.
Julia pyysi lisäbudjettia tapahtumaan. Homma hallussa ja tapahtuu.

12.4. Muut esille tulevat asiat
-

13. Tapahtumat
13.1. AA-vujut 16.12.

Suunnittelu on aloitettu hyvissä ajoin ja arkkareiden kanssa ensimmäinen miitti

pidetty.

13.2. Muut esille tulevat asiat
IE päätyi siihen, että pikkujoulut järjestetään näillä näkymin. Ullis pitää toimarin

puheen ja jakaa bonuksia.

14. Phuksi- ja ISOasiat
14.1. Ajankohtaiset asiat

Kipparin vartit ja ja museokäynnit rullaavat. Ensi viikolla on luvassa

PhabuISOiltamat!

15. MKV-asiat
15.1. Ajankohtaiset asiat

Eipä mitään uutta. Keskiviikkona oli Grand International sitsit, jossa ei

oikeastaan ollut athenelaisia osallistujia. Rahim on pohtinut kipparin cornereita

pienryhmissä, jos löytäisi aikaa. Mahdollisesti osallistetaan MKV-ISOja.

16. Muu toiminta
16.1. Sakkojen päivitys

Annettiin Tuukalle kaksi (2) sakkoa pöytäkirjan tarkastamisen myöhästymisestä

kaksi päivää.

16.2. Pöytäkirjojen tarkastukset
Kaikki netissä mitä voi olla!

17. Muut esille tulevat asiat
KAKSI VIIKKOA INFOÄHKYYN!!!!!!!!! Ullis on ruvennut kirjoittamaan puhettaan ja

saanut palautetta vanhoilta puhiksilta, että hän on liian ajoissa liikkeellä.



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

19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 14.57.

Pöytäkirjantarkastajat:

________________________________________                                      ________________________________________

Tuukka Pallonen Rebekka Sihvola

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________                                     ________________________________________

Ulrica Bladh Iida Saaristomaa


