Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 20/2014
Aika: 5.9. klo 10.00
Paikka: Ttalo, B122
Paikalla: Emmi Linkola, Tomi Laakso, Tiitu Lahti, Reetta Arokoski (saapui 10.08), Aleksi Talsi,
Aleksi Pyykkönen, Eeva Siikaaho, Mikko Meriläinen (poistui 10.55), Antti Tolppanen (saapui
11.41, poistui 12.01)
Puheenjohtaja: Tomi Laakso
Sihteeri: Emmi Linkola
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 10.02.
Mentiin kokoustauolle ajassa 10.02.
Reetta Arokoski saapui ajassa 10.08.
Palattiin kokoustauolta ajassa 10.10.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen
jäseniä, todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiitu Lahti ja Aleksi Pyykkönen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat
Postissa tuli Igo Postin katalogi, Wiredlehti ja Mikko LatvaKäyrälle tenttejä
tenttiarkistoa varten. Kirjattiin ylös sakkoja.
Aleksi Talsi poistui ajassa 10.59.
Aleksi Talsi palasi ajassa 11.03.
6. Hyväksyttävät laskut
Hyväksyttiin Anastasia Lipiäiselle ATKpartion hackathonin ruuasta 24e, Miikka
Laitilalle kuohuviinistä, liimasta ja Catchboxista 798,47e, Mikko LatvaKäyrälle
opintomateriaaleista ja kokoustarjoiluista 452,04e, Redfina Oy:lle phuksipistekorteista
49,60e, Prodekolle Toimitusjohtajat tentissä tapahtuman jatkoista 116,67e sekä
Inkubiolle isokasteen ruuasta 44,28e.
7. Mitä kuuluu? kierros
Reetta: krapula.
AT: rankka mutta hyvä viikko. huikeita fukseja.
AP: lapioassaroinut ja mekkaloinut rasteilla.
Egu: mekkaloinut jefutreeneissä. otasuunnistusjutuissa oli kivaa.
Emmi: darra ja lomaa duunista.
Tomi: hyvä olo, ei oo darra. tekee kohta työsopparin.
Tiitu: hankki vakuutuksia.
8. Talous ja hallintoasiat

1. Taloustilanne ja budjetti
Aleksi Pyykkönen sai protippejä ProCountorin käyttöön muilta rahastonhoitajilta.
Päätettiin, että kilta maksaa tilavuokrat syksyn tapahtumissa. Seurataan, miten
Prodekolla toimii sähköinen rahankäyttöselvitys ja tarkkaillaan, olisiko se
hyödyllistä ottaa käyttöön myös Athenella.
2. Kehityskeskustelut
Tomi ei doodlannut keskusteluille ajankohtia vielä, mutta ensi viikosta sitten.
3. Laitossopimus
Tomi metsästää tänään allekirjoituksia laitossopimukseen.
4. Killan lippu
Lippu hajosi Aallon lukukauden avajaisissa. Aallolle pitäisi kertoa speksit uuden
lipun maksamista varten. Tomi selvittää lipun tarkat tiedot.
5. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat)
Tänään on phuksit vs. phabut futismatsi. Antti Nupponen on etsinyt kontakteja
uusien peliliivien hankkimiseen. Phukseja on infottu Olkkarin namubuffan
toiminnasta. Niklas Nisén hoitaa uutta WLANboksia olkkarille.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?

9. Phuksiasiat
1. Uudet phuksit
Todettiin, että phuksit vaikuttavat lupaavalta vuosikerralta. Phuksit ovat
nauttineet Otaniemen meiningeistä ja orientaatioviikko on mennyt hyvin. ISOt
ovat järjestäneet aamujen hommia hyvin. Tänään jalkapalloa, saunaa ja
varjokaukkarit ilman kaukkarilippuja jääneille phukseille.
2. Haalarit
Haalarit on tilattu.
3. KVopiskelijat
Info vaihtoopiskelijoiden tulosta Athenelle ei ihan kulkenut koulun suunnalta
killalle, ja sen takia kansainvälisiin phukseihin ei varauduttu esim.
ISOtoiminnan kannalta niin hyvin kuin olisi voinut. Tomi antaa tästä palautetta
koululle. Jaakko Kölhi on koulun puolelta infon vaihtoopiskelijoista vastaava

henkilö, ja ICTohjelman koordinaattori on Aino Roms eli heihin voi olla
yhteydessä KVopiskelijoihin liittyvissä asioissa. Tutorointia on järjestetty
KVopiskeijoille ja info kulkee heille lähinnä tutoreiden kautta. Killan
KVvastaava lähettää listan tutoreista hallitukselle. Drivessa on Uusia jäseniä
lista, johon kaikki kiltaan liittyvät vaihtoopiskelijat (ja suomalaiset) merkitään.
Mietittiin omaa haalarienjakotapahtumaa ulkkareille. Päätettiin, että pyydetään
EIT:ltä rahaa haalarien tilaukseen, KVvastaava on yhteydessä EIT:hen
haalariasiasta ja laittaa hallitukselle viestiä siitä mitä saa selville. Aleksi Talsi
koostaa KVphukseille viestin siitä, että kiltaan kannattaa liittyä syksyn alussa
jotta meidän on helpompi organisoida toimintaamme ja että liittyessä laitetaan
hallitukselle lyhyt esittelysähköposti. Lisäksi viestissä mainitaan haalareista ja
lakista ja niiden hinnoista sekä kiltahuoneen sijainnista. Tomi lähettää viestin.
KVtutorit järjestävät haalarisovituksen.
Mikko Meriläinen poistui ajassa 10.55.
4. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KVvastaava, WappuHali, ISOt)
ISOvastaava on ollut kiireinen mutta hyvillä fiiliksillä. ISOjen toiminta on sujunut
hyvällä meiningillä.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Aleksi Pyykkönen informoi Emmille kokouksissa ketkä phuksit ovat maksaneet
jäsenmaksuja.
10. Opintoasiat
1. Uuden DIohjelman tilanne
DIohjelman apilamallin apilanlehtien sisältöä lähdetään nyt suunnittelemaan.
2. Mitä muuta tuli tehtyä?
Mikko LatvaKäyrä kävi tapaamassa Markku Niemistä ja sai selville että
käyttiksen opetus ei tule supistumaan niin paljon kuin luultiin. Palvelumuotoilun
osaalueeseen tulee mahdollisesti Risto Sarvaksen kursseja. Mikko menee Eila
Järvenpään kanssa lounaalle juttelemaan maisteriohjelman uudistuksesta ja
keskustelee siitä myös opiskelijoiden kanssa. Opintopsykologi haluaisi
osallistua enemmän, joten Mikko lounastaa hänen kanssaan ja kartoittaa
mahdollisuuksia. Atelle meni lista valmistuneista infolaisista nettisivuja varten ja
hallopedhaku on auki sunnuntaihin asti.
3. Toimareiden kuulumiset (hallopedit, SCIvastaava)
SCIvastaava heräili pikkujouluihin liittyen.
11. Ulkosuhteet

1. Vuosijuhla
Jatkopaikka ei ole enää varavaihtoehtopaikassa, vaan lopullinen paikka on nyt
varmistunut.
2. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri)
Tiitu on nähnyt vuosijuhlatoimikuntaa. Tiitu kysyy hupiministeriltä, voisiko hän
olla emäntänä tamperelaisille 20.10. tapahtumassa ja kyselee myös
hupiministerin omia suunnitelmia syksylle.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?

12. Tapahtumat
1. Varaslähtö 29.8.
6/5 hyvin meni.
2. Nuotioilta 1.9.
Oli kivaa, KVopiskelijoita oli messissä.
3. Aalto Party 2.9.
Hyvin meni ja tikkareita jäi.
4. Otasuunnistus 3.9.
Athenen phuksit saivat pronssia ja hienosti meni muutenkin.
5. ISOjen järkkäämää kiwaa 4.9.
Tapahtumassa oli pelejä ja vohveleita. Phabutkin järjestivät kivaa. Phukseja oli
hyvin paikalla.
6. Phuksit vs. phabut phutismatsi 5.9.
Futismatsi on tänään. Aleksi Talsi laittaa Facebookmuistutuksen
yhteislähdöstä.
Antti Tolppanen saapui ajassa 11.41.
7. Stadisuunnistus 9.9.
Stadisuunnistukseen tulee kaksi Athenen ISOjen rastia.
8. Laulusauna 10.9.

Lukkarit ovat valmiina laulusaunaan.
9. Phuksisitsit 11.9.
Sitsiruuat on tilattu. Cocktailtilaisuus on kello 18, sitsikoulutus 18.30 ja sitsit 19.
Hallitus on paikalla järjestämässä kello 17.30.
10. Hallitussitsit
Keskustellaan ensi viikolla.
11. SCI:n pikkujoulut
SCIvastaava hoitaa ja on yhteydessä IE:hen päivän päättämisestä.
12. Toimareiden kuulumiset (pikkuIE, lukkarit)
Kivaa kuuluu.
13. Mitä muuta tuli tehtyä?

13. Tiedotusasiat
1. Kukka

2. Phuksit sähköpostilistoille
Emmi ja Aleksi Talsi käyvät läpi mille listoille phuksit lisätään.
3. Nettisivujen päivitys

4. Inf.tkk.fi
Korvaava sivu on tulossa pian.
5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan
niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATKpartio)

6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Atte Keinänen ei laittanut sektorinsa kuulumisia sähköpostilla.
14. Yrityssuhteet

1. Tulevat excursiot
Miikka on käynyt juttelemassa Smartly.ion kanssa, excu ja yhteistyötä tiedossa.
2. Yhteistyöfirmojen tilanne
Augustin excusta tulossa hyvä setti. Vuosijuhlasponsorointiin liittyen ei ole
saatu kauheasti vastauksia. Konsulttifirmoilta on tullut yhteydenottoja,
haluaisivat tehdä yhteistyötä Athenen kanssa.
Antti Tolppanen poistui ajassa 12.01
3. Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEKkiltayhdyshenkilö)
Marathonin suunnittelu ei ole edennyt. BMI alkaa ensi maanantaina.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?

15. Muu toiminta
Hackathonista tiedotetaan mutta kukaan hallituksesta ei ota vastuuta sen
järjestämisestä.
16. Muut esille tulevat asiat

17. Seuraava kokous
Emmi tekee vakiokokousaikadoodlen. Vastaamisen deadline on maanantaina klo
16.00.
18. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 12.07.
Pöytäkirjan tarkastajat:

_______________________

_______________________

Aleksi Pyykkönen

Tiitu Lahti

Puheenjohtaja ja sihteeri:

_______________________

_______________________

Tomi Laakso

Emmi Linkola

