
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 
Hallituksen kokous 29/2014 
Aika: 11.11.2014 klo 15.00 
Paikka: T-Talo, OLOhuone - siirryttiin klo 15.01 A106-huoneeseen 
Paikalla: Tomi Laakso, Reetta Arokoski, Aleksi Pyykkönen, Mikko Latva-Käyrä, Aleksi Talsi, 
Atte Keinänen (poistui ajassa 16:32), Tiitu Lahti, Miikka Laitila 
Puheenjohtaja: Tomi Laakso 
Sihteeri: Reetta Arokoski  
 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin ajassa 15.00. Siirryttiin huoneeseen A106.  

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 
 Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä   
hallituksen jäseniä, joten todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
  Tiitu ja Miikka valittiin pöytäkirjantarkastajiksi.  

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 Lisättiin kohta 8.3. Killan kunnianosoitukset vuosijuhlilla ja siirrettiin muita kohtia 
sen mukaisesti. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.  

5. Ilmoitusasiat 
MLK toi kokoustarjoiluina oikeaa pullaa. TF:n Module-lehti, Fortune-lehti ja 
Wired-lehti tulivat postissa.  
Miikka ilmoitti, että huomenna kello 8 eteenpäin illalla T-talolta on vedet poikki. 
Sovittiin, että Aleksi Pyykkönen ilmoittaa tästä killalle Athenen facebookissa.  

6. Hyväksyttävät laskut 
  Atte Keinäselle hyväksyttiin 40€ diskonttauksen illalliskortista. Lauri Pulliselle 

 hyväksyttiin 19,5€ euroa Miksi en puhu venäjää? -elokuvan lipuista. Miikka 
 Laitilalle hyväksyttiin 106,13€ Marathon-kuluista. Atte Keinäselle Athenen lipun 
 korjausmateriaaleista hyväksyttiin 26,45€.  

7. Mitä kuuluu? -kierros 
  Tiitu: Vitamiinivaje.  
  Aleksi P: Odottaa Slushia, luvassa huippuvuoroja.  
  Aleksi T: Tällä viikolla aika paljon duunijuttuja ja fuksijuttuja 

Atte: Loppuviikko menee suppuun, miettii millon tekee kandia, oli vaihtomessuilla 
ja joutuu nyt vähän fundeeraamaan elämän suuria opintokysymyksiä. Yrittää 
tyhjentää loppuviikkoa ettei ole väsyneenä Ähkyssä.  
Miikka: Eilen oli hauskaa, odottaa innolla vujuja, täs nyt on vähä sellanen et on 
paljon kouluhommia ja töitä mut ysvihommat on loppumassa. 
Reetta: Mulle kuuluu hyvää.  

  Tomi: kuuluu hyvää, kiireinen viikko. Koko ajan mielessä vujujen puhe, että  
mitä siellä pitää puhua. Hyvä fiilis.  

  MLK: Joo, no, kiireinen viikko. Kattellaan mitä kaikkea saa tehtyä, osa jää  
tekemättä. Mut ei maailma kaadu siihen. Sai todarista laskettua ⅗. Matikka on 
vähän vaikeeta pitkästä aikaa. Odotellaan ähkyä! 

8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Killan lippu 

 Huomenna mennään arkkarien pajalle tekemään lippu kuntoon. Aten vastuulla.  

2. Uudet jäsenet 

Aleksi merkannut hallituskaapista löytyvälle listalle vaalikokouksessa jäsenmaksun 



maksaneet. 

3. Killan kunnianosoitukset vuosijuhlilla 

Huomenna kirjoitellaan klo 14 jälkeen olkkarilla kuvailutekstejä epiteetin ja 

ansiomerkin saajille.  

   Jäätiin kokoustauolle 15.36.  

   Palattiin kokoustauolta 15.37. 

4. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat) 

 Tänään on futsalia. Aleksi kuumottelee liikuntavastaavia liiveistä. OTMK  

miettii nahkatorstaita tulevaisuuden päivälle.  

5. Mitä muuta tuli tehtyä?  

 Aleksi P on päivittänyt maksuohjeet ja viitteet namubufferiin. Tomi kysyy Eevalta 

pinssien takaosien puuttumisen selvittämisen tilanteesta. Perustieteiden 

korkeakoulun puheenjohtajat aikovat tehdä tasa-arvolausuman.  

Siirryttiin kohtaan 14.  

Aleksi Pyykkönen poistui klo 15.57.  

9. Yrityssuhteet 

1. Yrityssuhteiden tilanne 

Ei mikään edennyt. Miikka jubaillut firmojen kanssa Ähkyjen logistisista asioista. 

Tiitu hakee huomenna BearingPointilta kynät ja laput klo 13-14. Tänään tuli 

Flowdocin etiketit ja huomenna tulee GoForen etiketit. Futuricelta voi hakea roll-

upeja ja ilmapalloja sillikselle, Tiitu hakee ne torstaina n. 16. Solita ja Reaktor 

eivät ole vastanneet kyselyihin.  

2. Marathon 

 Miikka ja Tomi juttelee Marathonin palautteesta MTMK:n kanssa. Miikka on 

ottanut yhteyttä bussifirmaan bussin aiheuttamista vahingoista.  

3. Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEK-kiltayhdyshenkilö, Marathon-

toimikunta) 

 Ei mitään. 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

 Ei muuta. 

10. Ulkosuhteet  

1. Vuosijuhla 14.11. 

 Hallitus tapaa puoli tuntia ennen cocktailtilaisuuden alkua, eli 15.30. Tiitu käy 

ostamassa 40 pulloa lisää sillistä varten. Nelli joutui hakemaan Veikkolasta 

vuosijuhlatavaroita, pohdittiin korvauksen määrää bensoista. Nelli ohjeistetaan 



puhumaan Aleksi Pyykkösen kanssa.  

 Atte poistui ajassa 16.32.  

2. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri) 

 Vuosijuhlatoimikunnalla on kova kiire ja hupiministeri on ihana ja positiivinen. 

 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

 Piste kutsui Novemberfestiin 4 henkilöä hallituksesta.  

11. Phuksiasiat 

1. Phuksien kuulumiset 

 Ei mitään, TPJ jatkoilla näkyi Pekkaa, joka hoiti tekniikkaa.  

Aleksi palasi paikalle 16.38. 

2. Nelikiltacruise 30.11.-2.12. 

 Ei ole tapahtunut mitään.  

3. Phuksien vastuut Infoähkyssä 

 Tänään on Tiitu tavannut jatkotiimiä, huomenna miitti kokkaritiimin kanssa. 

Jatkotiimi pohtinut rekvisiittaa.  

4. KV-opiskelijat 

 Ei mitään uutta, haalarikokeilu oli viime viikolla.  

5. Kipparinvartit 

 Aleksi tekee doodlen ensi viikon alussa.  

6. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KV-vastaava, WappuHali, ISOt) 

 Joanna toi museolle menevät ylimääräiset haalarit ja haalarigaalan 

paketointipaperit olkkarille.  

7. Mitä muuta tuli tehtyä? 

 

 ISOjen kanssa jubailtu haalarimerkkien ompeluillasta tai muusta rennommasta 

ajanvietteestä. Tiitu haki tuolin, joka maalataan marraskuun aikana ja viedään 

museolle. Tuoli lisätään esityslistaan. Aleksi myös rekrynnyt ISOhenkilöitä 

haalarigaaloihin, joihin Joanna ja Aleksi ei pääse, mutta hallituksen pitää varautua 

osallistumaan. Aleksi P ja Aleksi T kattelee haalarimaksuja. SCI-pikkujouluista on 

puhuttu Jooelin kanssa.  

 

12. Tapahtumat 

1. Hallitussitsit 12.12. 

 Ilmo on tehty, Tomi tiedottaa.  

2. HalPerse 

 Kaikkien on muistettava doodlata.  



3. Toimareiden kuulumiset (pikku-IE, lukkarit) 

 Ei mitään uutta. Lukkarien laululäsy Infoähkyyn on painossa ja valmistuu 

huomenna.  

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

 AA-sitsimiitti arkkarien kanssa tänään illalla, ja sitsien ilmo aukeaa ensi 

maanantaina.  

13. Opintoasiat 

1. Uuden DI-ohjelman tilanne 

 Torstaina on seuraava kokous aiheesta. MLK toivoo, että pienemmät yksiköt 

kokoustaisi keskenään. MLK “ei halua koko saatanan koulutusohjelmaa 

pyörittää”.  

2. Koulutusneuvosto 

 Tomi jutellut dekaanin kanssa informaatioverkostojen koulutusneuvoston 

katoamisesta, dekaani ymmärsi asian. Tomi yrittää vielä painostaa, esimerkiksi 

AYY:n kautta.  

3. Koulukansio 

 Ei mitään.  

4. Toimareiden kuulumiset (hallopedit, SCI-vastaava) 

 Halloped-ehdotukset valitaan klo 17 alkaen. 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

 Ei muuta.  

14. Tiedotusasiat 

1. Kukka 

 Tänään pidetään Kukka-iltama, 5 ihmistä on tulossa väsäämään lehteä. 

Tarkoitus olisi Kukan olla valmis pikkujouluissa, tosin puhuttiin myös viikkoa 

edeltävästä perjantaista, jos olisi mahdollista pitää Kukan julkistustilaisuus, johon 

kutsuttaisiin myös professoreja ja henkilökuntaa.  

2. Nettisivujen päivitys 

 Vaalien häviäjät otettu pois athene.fi -vaalisivuilta.  

3. Inf.tkk.fi 

  Ei mitään uutta.  

4. Ilmomasiina 

  Ei mitään uutta.  

5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan 

niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATK-partio, ulottuvuusvastaava) 

   

Ei ole kuulumisia.  



 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

 Ei ole tullut tehtyä muuta.  

15. Muu toiminta 

1. Tietokonetarrat 

 Ei uutta. 

2. Haalarimerkkien hankkiminen 

  Valmistunut.  

3. Hallituksen asuste/härpäke 

 “Ei me olla mikään vitun nähtävyys”, Aleksi Talsi kommentoi. Hankitaan 

vyölaukut Ähkyyn (mustat). Äänestettiin tyylistä.  

4. Varasto 

Tänään oli palaveri, mutta mitään ei ole kuulunut. 

16. Muut esille tulevat asiat 
 
  Pikkujouluviikosta foodle vikalle kokoukselle.  
 

17. Seuraava kokous 
 
  Foodlataan. Emmi tekee.  
 

18. Kokouksen päättäminen 
 
  Kokous päätetty ajassa 17.08.  

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 
         
    
     
_______________________     _______________________  
Miikka Laitila       Tiitu Lahti 
 
 
 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
 
_______________________     _______________________  
Tomi Laakso       Reetta Arokoski 
 

 



 

 

 


