Informaatioverkostojen kilta Athene ry, Y-tunnus: 1971299-9
Hallituksen kokous 5/2020
Aika: 7.2.2020, klo 10:15
Paikka: Tietotekniikan talo, A106
Paikalla:
Hallitus
Katri Niemi (PJ)
Samuel Moawad (Sihteeri)
Ken Riippa
Ilona Malmivirta
Jaakko Vintturi
Oliver Mulari
Alessa Aila
Helena Rautiainen
Eemil Rantala
Atte Makkonen
Aarne Talvela

1. Kokouksen avaus
Kokous avattu kello 10.15.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Oliver ja Aarne.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Kokouksen työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat
Kokoustajat saapuivat makoisalta aamupalalta Junctionin hallituksen kanssa.
Kokouksessa on tällä kertaa eväinä Alessan tuomia macaroneja laatikossa,
makaroonilaatikkoa siis.
6. Mitä kuuluu? -kierros
Aarne: Hyvät fiilikset. Teki kotona risottoa Perhesitsejä varten ja kävi eteläisemmässä
satamakaupungissa Dashin kaadossa.
Atte: On innoissaan uudesta tripodista, jonka sai juuri postissa kuuden kuukauden
odotuksen jälkeen. Näemme sen pian pystyssä.
Helena: Helena kävi Jämerän Jäljen jälkeisenä aamuna verikokeissa ja lääkäri kehui
erinomaisia arvoja.
Alessa: On tällä viikolla ladannut appin, johon voi lowkey kirjoittaa päiväkirjaa. Alessa
on huolissaan omasta sivuhistoriastaan, sillä hän googlasi raha-asetta.

Oliver: Tutustui tällä viikolla KV-toimikuntaan sen vaihtuessa. Oliver on saanut
useamman virustartunnan peräkkäin. Eemil suosittelee Oliverille Mehiläisen
mykoplasma-testejä.
Jaakko: Nautti olostaan Jämerän Jäljen sitseillä.
Ken: Lievästi sairaana, mutta siitä huolimatta nautti Junkkariporukkaan
tutustumisesta.
Eemil: Koko viikko on ollut yhtä juhlaa. Yrityssuhdetoimikunnan vaihto, kaverin bileet
ja Jämerän Jälki pitivät siitä huolen.
Ilona: Pesukone on ollut epäkunnossa, joten Ilona menee Viiskulmaan pesemään
pyykkiä. Toivottavasti jonkun tutun luokse.
Samuel: Koulun kanssa on ollut kiireistä, mutta eiköhän tämä hellitä pian.
Katri: Hallituksen iloisuus tarttuu infektion lailla.
7. Hyväksyttävät laskut
Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Ken Riippa

Valmistujaiskahvit tarjoilu (31.1.2020)

30,54€

Hyväksytty

Marianna Malkamäki

Ulkojaoksen vaihto ("ESTIEM-toimarin
virkistysbudu")

14,00€

Hyväksytty

Markus Ihamuotila

Phuksikapteenin sauvan pohjan
korjaukseen tarvittava alumiinitanko +
toimituskustannukset

49,85€

Hyväksytty

Emma Kankkunen

Evästä Kukan kirjoitussessioon 5.2.2020 4,97€

Hyväksytty

Katariina Korolainen

Joulukuun valmistumiskahvit (2019
ostovelka)

21,80€

Hyväksytty

S-Business Oy

Helmikuun namubuffa

538,87€

Hyväksytty

Twic Helsinki Oy

Athene-collegepaidat

3 300,88€

Hyväksytty

Fazer Food Services Oy

Phuksien hyvinvointivalmennus tarjoilut 209,00€

Hyväksytty

Helsingin kaupunki

Phuksien hyvinvointivalmennus tila

140,00€

Hyväksytty

Teekkarispeksi ry

Teekkarispeksi ryhmälipputilaus

382,50€

Hyväksytty

8. Talous- ja hallintoasiat
1. Toimintasuunnitelma ja budjetti
Toimintasuunnitelmat ovat valmiina ja budjettiexcel täyttyy hyvää vauhtia.
2. Tulevat workshopit
Ensi viikolla hallitus järjestää budjettiriihen, jossa pureudutaan muun muassa
Korkeakoulu- ja laitossopimuksiin. Myös OLOhuone/Touhutonni-workshop on
tulossa, jolloin keskustellaan olkkarilla järjesttävistä tapahtumista, niiden
rahoituksesta sekä kiltatoiminnan kehittämisrahaston aktivoinnista ja

markkinoinnista.
3. Killan yhteiset periaatteet
Miska lähetti hallitukselle valmiit periaatteet. Hallitus on kommentoinut
periaatteita ja tekee niiden kirjoitusasuun muutoksia, jonka jälkeen kiltalaiset
voivat kommentoida tekstiä formin avulla.
4. Killan varojen rahastointi
Killan tilille on kertynyt rahaa ja hallitus pohtii sen fiksua rahastointia. Killan
rahat halutaan hajauttaa, jotta kaikki rahavarat eivät ole samalla käyttötilillä.
Rahastoinnin myötä tulevaisuudessa esimerkiksi Tassufestin kokoisen
tapahtuman järjestäminen on helpompaa. TIK ja Prodeko käyttävät
eQ-palvelua. Alessa ja Katri valmistelevat periaatteet hallitukselle
näytettäväksi, jotka on tarkoitus hyväksyttää vuosikokouksessa.
10:40 kokous menee tauolle.
10:45 kokous jatkuu.
5. TASSUrahasto
Prodeko lahjoitti InfoähkyXX:ssä Athenelle 200€ Tassurahaston perustamista
varten, sekä antoi rahaston käyttöä varten säännöt. Lisäksi AaltoES on
lahjoittanut rahastoa varten 200€.
Tassurahastoa on tarkoitus Prodekon luomien sääntöjen käyttää
ansioituneiden kiltalaisten palkitsemiseen kuohuviinillä, sekä sijoittaa
rahastoon rahaa “kasvuhakuisesti.”
Hallitus aikoo suunnnitella rahastoa varten kevyemmät säännöt ja
käytännöllisemmän muodon, kuten palkintoon käytettävän rahamäärän
budjetoimisen. “Tassurahasto”-nimi kuitenkin säilytetään, eikä sitä muuteta
“Vuoden Samuel Moawad”-palkinnoksi.
6. Toimareiden kuulumiset
Hallitus kehitti toimihenkilöiden kuulumisten kyselyä varten frameworkin, joka
toimii seuraavasti: Hallitus kysyy kuukauden ensimmäiseen kokoukseen
toimarien kuulumiset. Toimarit kutsutaan kokouksiin sen ollessa olennaista.
7. Muut asiat
9. Tiedotusasiat
1. Kukka
Hallitusta muistutetaan hallituslaisten esittelyjen deadlinestä.
Qukkachat lisättiin killan kalenteriin.

2. Podcastit
Risto ehdotti vuoden alussa, että hän järjestäisi Pizzaa ja Pähkinää
-tapahtumaan puhujat ja kilta järjestäisi puheista podcastit internettiin.
Päätimme, että olemme valmiit tilaamaan pizzat ja roudaamaan istumatilat,
mutta emme koe, että killan resursseja on järkevää käyttää puheiden taltiointiin
ja julkaisuun. Syynä työtaakan määrä ja tapahtuman luonne.
3. Sektorin kuulumiset
Somettajat ovat pohtineet #athenehommia ja abimarkkinointia,
Tietskarijengi on koodaillut innoissaan ja Valokuvaajalla ei ole vielä ollut
tehtäviä. Hallitus on kiinnittänyt huomiota Tietskarijengin hyvään meininkiin.
“Muy bien!”
4. Muut asiat
Katri valmistelee omia kuulumisiaan facebook-postaukseen.
Viikkotiedotteeseen lisättävien kokousten kuulumisten muotoa pohdittiin
väärinkäsitysten välttämiseksi.
10. Tapahtumat
1. Perhesitsit - 8.2
Legendaarinen Ilona Rahnasto valokuvaa sitsit. Sitseillä paljon erilaisia
allergioita, jotka otetaan huomioon.
2. Muut asiat
AMSin ja Median kanssa järjestetään “Pikkupääsiäissitsit.”
11. Ulkosuhteet
1. Hallitusyhteistyö
Oli hyvä aamiainen Junctionin kanssa. Ensi kerralla Atte ei tee ensimmäisenä
smoothie bowlia, ettei rimaa aseteta liian korkealle. NuDen hallitusaamiaiselle
toivotaan kahvinkeittäjiä ja kurkunleikkaajia.
2. Ystävänpäiväkortit
Upeat ystävänpäiväkortit saapuivat ja ne lähetetään rakkaille sidosryhmille
ystävänpäivään mennessä.
3. Vujuedustukset
An Cong menee Kondensaatioon KIKin edustajana, mutta vie Athenen
tervehdyksen samalla. Fuusiossa IE-kasa ja Cuba Nightissä ITMK’19:n ja
YTMK:n kasat.
4. Man@gerin ja Indecsin fuksiexcu - 17.2.
Tapahtumaan tarvitaan rastinpitäjiä ja Athenen IE:tä kaivataan illalla
isännöimään ja emännöimään meininkiä.

Ken poistui 11.34
Jaakko poistui 11.34
5. Muut asiat
12. KV-asiat
1. Muut asiat
Kasvava vaihto-opiskelijoiden määrä kasvattaa KV-budjettia viime vuodesta.
Haluamme tarjota jokaiselle vaihto-opiskelijalle mahdollisuuden päästä
mukaan opiskelijakulttuuriin. Tämä otetaan huomioon Korkeakoulusopimusta
määriteltäessä.
11.37 Ken ja Jaakko palasivat
EIT:n Aino Roms tulee olkkarille puhumaan EIT-pizza tapahtumaan.
Tapahtumaa varten luodaan ilmoittautuminen.
SCI-KV sitsien Athene-kiintiö täyttyi ja Oliver on innoissaan tapahtumasta.
13. Yrityssuhteet
1. Kuluneen viikon yritystapaamiset
1. August Associates
Hyvä tapaaminen.
2. Vertical.vc
Varsin innostava tapaaminen. Erittäin mielenkiintoinen liikkeenjohdon
konsultointitalo, jonka kanssa olisi mielenkiintoista tehdä yhteistyötä.
Ehdotusta rustataan.
3. Bain
Sopimusta valmistellaan.
2. Tulevat yritystapaamiset
McKinsey, Reaktor ja Vincit tapaamiset tulossa.
3. YS-toimikunnan järjestäytyminen
1. Wappulaivan kilpailuttaminen on aloitettu Satun toimesta
Wappulaivasta on tullut tarjouksia ja paikkojen määrä saattaa kasvaa.
2. Tiimi ottanut vastuuta tulevista excuista
Tiimi ottanut vastuuta tulevista excuista.
4. Muut asiat
Testamenttia odotetaan edelleen ja Eemil pohtii Partner-mallin kehittämistä.

14. Opintoasiat
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
1. Valmistujaiskahvit onnistuivat
Oli lit tapahtuma, vaikka Ken osti omasta mielestään liikaa pullaa.
2. Risto Visio 2020
Kuulosti Haipilta. Risto haluaisi saada infolle pehmeiden taitojen
opettamista kurssien sisältöön.
2. Hallopedit
Ensi viikolla on kokous.
3. Muut asiat
15. Phuksiasiat
1. Phuksisektorin ajankohtaiset asiat
1. Phuksiexcu
Käsiteltiin ulkosuhteissa.
2. Muut asiat
1. Kepittäjän kohtalo
Kepittäjän toimihenkilö menee Phuksikipparin toimarivastuisiin.
2. Korkeakoulun tuen määrä uusien opiskelijoiden vastaanottoon
Korkeakoulun tuen määrä herättää keskustelua. Katri selvittää asiaa ja
kertoo asianomaisille.
16. Muu toiminta
1. Biljardiliiga
Järjestyy.
2. Sakkojen päivitys

Ei sakkoja, excelentte!
-Sihteeri.Samuel

3. Pöytäkirjojen tarkistukset
Rullaa.
17. Muut esille tulevat asiat
Hallituskuvaus kokouksen jälkeen.
BMI-kurssi tapahtuu Rahim Ahsanullahin ja Irpo Niemenmaan järjestämänä.
Nimitetään Nestori Lautanala Kepittäjäksi.

Kepittäjän tehtävänä on ylläpitää biljardipöytää ja järjestää biljarditurnaus.
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous 14.2. klo 10.15 ja eväsvuorossa Atte.
19. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 12.01.

Pöytäkirjantarkastajat

________________________________________
Aarne Talvela

________________________________________
Oliver Mulari

Puheenjohtaja ja sihteeri:

________________________________________
Katri Niemi

________________________________________
Samuel Moawad

