Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 27/2014
Aika: 24.10.2014 klo 9.00
Paikka: TTalo, A106
Paikalla: Tomi Laakso, Reetta Arokoski, Aleksi Pyykkönen, Mikko LatvaKäyrä, Aleksi Talsi,
Eeva Siikaaho, Atte Keinänen, Tiitu Lahti, Miikka Laitila, Melissa Linko
Puheenjohtaja: Tomi Laakso
Sihteeri: Tiitu Lahti
1. Kokouksen avaus
Avattin kokous ajassa 9.03. Melissa esittäytyi uutena jäsenenä välittömästi kokouksen
avaamisen jälkeen.
Miikka Laitila saapui 9.05.
Miikka Laitila poistui 9.06.
Mikko LatvaKäyrä saapui 9.06.
Melissa Linko poistui 9.07.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokouskutsu lähetettiin ajoissa ja hallituksen jäseniä oli päätösvaltainen määrä
paikalla eli todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Siikaaho ja Aleksi Talsi.
Miikka Laitila palasi 9.12.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Lisättiin kohta 13.4. Opettajatuutorointi ja hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.
5. Ilmoitusasiat
Postia on tullut (Wired, Kylteri, Infoähky onnittelu kyltereiltä, Fortum). Reetta toi
kokoustarjoilut.
6. Hyväksyttävät laskut
Hyväksyttiin Aurinkobussit OySunny Buses 160.00 euroa Unskin pitkän bussista.
Hyväksyttiin Entropylle 55.00 euroa phuksisitsien valokannupaketista.
Hyväksyttiin Ruoto Catering 703.90 euroa yritysillan tarjoiluista.
Hyväksyttiin Saara Suloselle 21.88 euroa yritysillan kertakäyttöastioista.
Hyväksyttiin Mira Lindroosille 54.67 euroa Unskin pitkän kaljakroketin tarvikkeista.

Hyväksyttiin Tiitu Lahdelle 21.50 euroa Infoähkyn kutsu/korttimateriaaleista ja
kokoustarjoiluista.
Hyväksyttiin Miikka Laitilalle 414.14 euroa yritysillan kuluista ja PT:n edustuskuluista
puolikas illalliskortti.
7. Mitä kuuluu? kierros
Eeva: Ollut kaksi päivää kipeenä ja saanut levättyä, nyt elämänsä kunnossa täynnä
energiaa. Hektinen syksy takana, ja on ihan kiva et nyt tulossa vähän taukoa.
Aleksi T.: pikkuisen flunssaa, mutta muuten ok. Vähän tyhjempi viikko takana, tehnyt
ihan terää.
Miikka: Lähdössä tänään Lontooseen. Takana vähän vähemmän kiireinen viikko, ensi
viikolla sitten taas kiirettä senkin edestä.
Mikko: Historiallinen päivä, Lumia pirisi 7.00, kuntokoulu Henri Virtasen kanssa.
Kolmeen vuoteen ei ole tullut käytyä salilla, mutta nyt asia on korjattu. Rento
tenttiviikko takana. Kauppiskurssin kanssa tuli valaistuminen, ja Mikko päätti dropata
sen.
Aleksi P.: Aleksi on toteuttanut itseään, ja kuvannut Vesalle lyhytelokuvaa. Kandi alkaa
kuumottamaan. Ali tekee dippaa vähän samasta aiheesta kuin Aleksi kandia.
Reetta: Hirveen hyvä viikko, kolme mahdollisuutta mennä tenttiin ja onnistui
välttämään kaikki. Poimi tarkasti satsumat kaupasta. Reettakin on ollut kipeä, mutta
nyt alkaa jo näyttää paremmalta.
Tomi: Kävi tentissä maanantaina, ja pääsi ehkä jopa läpi. Tomi on lähdössä jengin
päätösristeilylle, kivaa porukkaa mutta risteily ei välttämättä nappaa täböllä.
Tiitu: Puhti pois, mutta ihan hyvin menee. Ei ole nälkä hyvän aamupalan jälkeen.
Atte: Menossa printtailemaan 3Drobotin osia kokouksen jälkeen
Sähköpaja(hauskanpito)kurssin puitteissa.
Mentiin kokoustauolle ajassa 9.35.
Palattiin kokoustauolta ajassa 9.40.
8. Talous ja hallintoasiat
1. Vaalikokous 28.10.
Ensi tiistaina, Reetta on vastuussa välipalasta. Kaikki toiminnantarkastajat ja
varahenkilöt on hommattu. Piia Kuosmanen ja Otso Hannula ovat ensisijaiset
toiminnantarkastajat, varalla ovat Janne Käki ja Juho Heino.
2. Ponsivastaukset
Deadline on sunnuntaina, vastauksia on vähän jo mietitty.
3. Jäsenmaksut
Phukseja, jotka eivät vielä ole maksaneet jäsenmaksuja, on muistutettu ja tiedotettu
maksusta. Jäsenlista ajan tasalla.

4. Killan kunnianosoitukset vuosijuhlilla
Siirryttiin kohtaan 9.1.
Keskusteltiin kunnianosoitusten saajista.
Valittiin kultaisen ansiomerkin saajiksi Piia Kuosmanen ja Otso Hannula.
Valittiin epiteetin saajiksi Jaakko Hynynen, Pekka Siikaaho, Pietari Keskinen, Eeva
Tervahartiala ja Tommi Byman.
Miikka Laitila poistui 10.19.
Miikka Laitila palasi 10.23.
Miikka toi CatchBoxin.
Miikka Laitila poistui 10.24.
Valittiin epiteetin saajaksi Lotta Ahonen.
5. Killan lippu
Piian kanssa juteltu, mutta nyt olisi hyvä siirtää pallo. Atte laittaa viestiä AK:n raadille.
6. Uudet jäsenet
Melissa kävi esittäytymässä.
7. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat)
Ikeassa on käyty, kirjahylly on saatu Olkkarille. Liikkujat liikkuu lajien parissa.
8. Mitä muuta tuli tehtyä?
Aleksi jutellut Mikon kanssa Prodekon rahastoista. Budjettia on tarkasteltu, eikä mitään
huolestuttavaa havaittu.
9. Yrityssuhteet
1. Ysvin kuulumisia
Miikka on lähettämässä mailia liittyen Futun fuksiexcuun, jonne on osallistumassa
fukseja ja tupsuja. 20.11. järjestetään Sanomalle excu. Miikka on kontaktoinut paria
uutta firmaa excujen tai jonkin muun yhteistyön merkeissä.
2. Marathon
Marathon on ensi viikolla. Infomailia on tulossa viikonloppuna. Lucky Loser kisalle on

valittu voittaja. Liikkuvia asioita on jonkin verran, mutta perusasiat on kunnossa.
3. Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEKkiltayhdyshenkilö,
Marathontoimikunta)
Marathontoimikunnalle ja ysvitiimille kuuluu hyvää, molempien kanssa on oltu
yhteyksissä tapahtumien ja muun toiminnan puolesta. Aleksi on saanut positiivista
palautetta Miikan toiminnasta.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?

Palattiin kohtaan 8.4.
10. Ulkosuhteet
1. Vuosijuhla 14.11.
Järjestelyt etenee. Tarvittavia asioita hankitaan vähitellen, ilmo on menossa kiinni
sunnuntaina, nyt noin parisataa osallistujaa. Vielä ei ole tullut yllättäviä paniikkeja.
2. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri)
Hyvää kuuluu, puuhaa ja auttaa paljon.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Kopedalta tullut ehdotus pikkujouluihin, mutta kalenteri on vähän liian täynnä.
11. Phuksiasiat
1. Phuksien kuulumiset
Kuuluu hyvää.
2. Unskin pitkä 16.10.
Kaikki fuksit selvisivät maaliin, ja fukseilla oli hauskaa.
3. Vaalijatkot
Järkkäreiden kanssa juteltu, Eeva on miittaamassa järkkäreitä tänään kokouksen
jälkeen.
4. Nelikiltacruise 30.11.2.12.
Ilmoittautuminen päättyy tänään. Aleksi laittaa muikkariviestiä maksuista. Porukkaa on
tulossa kivasti.

5. Phuksien vastuut Infoähkyssä
Vastuuhenkilöiltä on kerätty Drivetunnukset yhteydenpitoa varten. Fuksien vastaavien
kanssa on pidetty/pidetään miittejä.
6. KVopiskelijat
Lakut etenee, Aleksi selvittää epäselvyyksiä. Haalareista on pyydetty tarjouspyyntöä
lisätilauksena edelliseen tilaukseen. Haalareiden sovitustilaisuus järjestetään.
7. Kipparinvartit
Aleksi alkaa vähitellen pitää fukseille jutteluvartteja viime vuosien toimivaksi koetun
konseptin tavoin.
8. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KVvastaava, WappuHali, ISOt)
ISOvastaavalle ja ISOille kuuluu hyvää, vaikka onkin ollut kipeinä. Unski meni tosi
hyvällä fiiliksellä. KVvastaavan kanssa on keskusteltu haalariasioista. Fukseja
pommitettu vaalitiedotuksella. Sovittiin, että kaikki voisi viestiä toimareilleen että omaa
virkaa voisi vähän hehkutella.
9. Mitä muuta tuli tehtyä?
Museon tuoli pitäisi hakea kiltahuoneelle ja toteuttaa. Toteutettaneen lähinnä
hallituksen voimin.
12. Tapahtumat
1. Man@gersitsit 20.10.
Tuli paljon kehuja, Man@gerit oli ihan fiiliksissä. Athenelaisia osallistui vähän, mutta
onneksi porukka, joka tuli paikalle, oli tosi huippuja.
2. Vaalikahvila 27.10.
Sovittiin aloitusajaksi kello 14.30. Aloitetaan virkojen lyhyellä esittelyllä. Jatketaan rooli
kerrallaan ehdokkaiden esittelyllä ja kyselyllä. Tomi tiedottaa yleisesti, Aleksi T.
tiedottaa lisäksi fukseille.
3. Hallitussitsit 12.12.

4. Toimareiden kuulumiset (pikkuIE, lukkarit)
Kauhean hyvää kuuluu, pikkuIE nakkia on ajateltu vähän hehkuttaa. Lukkarimestarin
kanssa on juteltu hyvällä hengellä.

5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Vuotta alkaa olla vähän jäljellä, mutta siistejä juttuja vielä tulossa. Lukkarimestariksi
hakijoita voisi rohkaista.
13. Opintoasiat
1. Uuden DIohjelman tilanne
Ensi viikolla keskiviikkona suunnittelukokous, jota varten on kerätty paljon
taustamateriaalia. Otso Hannula on kerännyt opiskelukavereistaan opintopolkuja ja
muodostanut profiileja, jotka ovat kommentoitavissa Olkkarilla. Risto Sarvas on ollut
yhteyshenkilönä yritysmaailmaan, mitä firmojen näkökulmasta koulutuksen tulisi
sisältää.
2. Koulukansio

3. Opintopsykologin tapahtuma 25.11.
Päivämäärä on 25.11., koitetaan markkinoida niin että saadaan jengiä paikalle.
4. Opettajatuutorointi
Susanna Reunanen antoi kickofftilaisuudelle vaihtoehtoisia päivämääriä
alkuperäiselle fuksien juhlasitsien päälle osuneelle päivämäärälle, ja niistä valitaan
sopivimmat.
5. Toimareiden kuulumiset (hallopedit, SCIvastaava)
Hyvää kuuluu.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
PAKin kokous tiistaina, missä koitetaan ajaa opiskelijoiden etua erityisesti uuden
tenttiohjesäännön puitteissa.
14. Tiedotusasiat
1. Kukka
Marathonin jälkeen lähdetään tekemään vuoden viimeistä lehteä. Pressilippua ei vielä
ole onnistuttu hankkimaan, mahdollisuuksia selvitetään vielä.
2. Nettisivujen päivitys
Makea vaalilaskuri on lisätty. Mikko on laittanut mailia yliopiston yleisestä
palautelomakkeesta kursseista, Atte tutustuu asiaan.

3. Inf.tkk.fi
Viime viikolla saatiin AYY:n kanssa sovinto, ja se hostataan samaan sivutilaan, missä
athene.fisijaitsee. Ollaan hankkimassa oma domain informaatioverkostot.fi.
Mediavastaavalle tulee päivitys ja valvontavastuu, mutta ei varsinaisesti sisällöllistä
vastuuta. Tekijäporukalle annetaan tänään athene.fitunnukset, jotta he pääsevät
puuhaamaan homman.
4. Ilmomasiina
Edistyy, Atte on tällä viikolla kehitellyt sitä. Marathonin jälkeen sunnuntaina järkätään
Hackathon.
5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan
niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATKpartio, ulottuvuusvastaava)
Ulottuvuusvastaava on ollut kiireinen, koulutus printterin käytöstä siirtyy eteenpäin.
Muuten kuuluu hyvää.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Mediataloexcu vähän jäi epäselväksi, Otava Median kanssa ollut yhteydenpito
vaikeuksia.
15. Muu toiminta
1. Tietokonetarrat
Edistyy, Eeva antoi Atelle yhteystiedon ja välittää sähköpostin.
2. Haalarimerkkien hankkiminen
Tilauksessa, tilaus on hyväksytty, toimitettaneen ensi viikolla.
3. Hallituksen asuste/härpäke
Ideoidaan Marathonilla.
4. Hallituksen rentoilu
Tomi laittaa päivämääräkyselyn Facebookiin hengailuillalle.
16. Muut esille tulevat asiat

17. Seuraava kokous
Päivitetään foodle, deadline lauantain ja sunnuntain välinen keskiyö.

18. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 11.40.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_______________________

_______________________

Eeva Siikaaho

Aleksi Talsi

Puheenjohtaja ja sihteeri:

_______________________

_______________________

Tomi Laakso

Tiitu Lahti

