
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 

Hallituksen kokous 5/2014  

Aika: 28.1.2014 klo 18.00 

Paikka: A106, T-talo 

Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Eeva Siika-aho, Aleksi Talsi, Mikko Latva-Käyrä, Miikka Laitila, 

Reetta Arokoski, Tomi Laakso, Tiitu Lahti, Emmi Linkola 

Puheenjohtaja: Tomi Laakso 

Sihteeri: Emmi Linkola 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ajassa 18.00. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen 

jäseniä, todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eeva Siika-aho ja Aleksi Pyykkönen. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Lisättiin työjärjestykseen kohta 14.3 HalPerse. 

5. Ilmoitusasiat 

Tomi ilmoitti, että kokeillaan kokoustaa ilman printattuja esityslistoja ja katsotaan 

esityslistaa whiteboardilta. Postissa oli tullut 4 Prolekoa, Täffän hallitusesittely ja kutsut 

Muistinnollaukseen, Potentiaalintasaukseen ja KY-vuosijuhliin. Kaikille hallituksen 

jäsenille tuli henkilökohtainen kutsu Dean’s Circle -tapaamiseen. Saimme postissa myös 

kalenterin painotalo Casperilta ja viime vuoden yhteistyösopimuksen McKinseyltä. 

Keskusteltiin postin loppusijoituspaikoista: Olkkarin seinälle/pöydälle tai mukaan (kutsut).  

6. Mitä kuuluu? -kierros 

Aleksi P: voitti Fifassa kaksi kertaa. Predators kävi Lappeenrannassa viikonloppuna. 

Eeva: selättänyt flunssan ja IE-vaihdon. 

Aleksi T: toipumassa flunssasta ja FTMK-vaihdosta. 

Mikko: kävi PAKin kokouksessa. 

Miikka: Fifa harmittaa. Sai Bearing Pointilta kynän.  

Reetta: Hyvä mieli Studio 3-ryhmän aiheesta. IE-vaihto ei ollut kovin väkivaltainen. 

Tomi: Otti eilen, vaikka ei pitänyt. Mut hyvä fiilis. 

Tiitu: lähtee huomenna risteilemään Ruotsiin. Hauska IE-vaihto. 

Emmi: ei kummempii, rento viikonloppu. VTMK:n vaihto to. 

7. Talous- ja hallintoasiat 

1. Hyvinvointiselvitys 

Kaikkien pitäisi tutustua tuloksiin jonkin verran. Ensi keskiviikkona kokous, johon 

menee ainakin Mikko Latva-Käyrä. SCI:ssä otetaan tuloksiin reagoiminen 

vakavasti. 

2. Uusien toimarivirkojen haku 

Abivastaavaa on haettu, mutta hakemuksia ei vielä ole tullut. Hausta laitetaan 

phuksit -listalle muistutusmailia ja huudellaan Facebookissa. 

3. Toimintasuunnitelmat ja budjetti 



Budjetit lähetetään Aleksi Pyykköselle, toimintasuunnitelmat laitetaan Driveen. 

Tosut, joita ei vielä ole saatu, hoidetaan tämän viikon loppuun mennessä. 

Budjettiriihi pidetään 7. helmikuuta klo 16, Aleksi Pyykkönen laittaa toimareille 

mailia tällä viikolla ja hallitusvastaavat muistuttelee.  

4. TTER-haku 

Lukkarien lauluvihkoprojektiin voisi hakea rahaa.  

5. Korkeakoulusopimus 

Korkeakoulusopimus on allekirjoitettu, suhteet kouluun ovat hyvällä mallilla. 

6. Nyi hihasta -tunnin läpikäyminen 

Emmi Peltonen jutteli kulttuurineuvosten budjetista ja Meri Terho kävi 

juttelemassa Alepan Kauppakassi-systeemistä OTMK:n käyttöön. Edward 

Landtman ehdotti iMaceja OLOhuoneelle. Otso Hannula oli aikoinaan selvitellyt 

kenen omistuksessa Olkkarin koneet ovat. Printterin muste on vähissä, Pietari 

Keskinen tietänee mistä mustetta saa lisää. OTMK selvittää printterin ja 

tietokoneiden tilaa. Todettiin, että jatkossa tällaisia tapahtumia pidetään vain 

tarpeen vaatiessa tiettyihin teemoihin liittyen. 

7. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat) 

Ihan kivaa. Liikuntavastaavat ovat suunnitelleet paljon esim. lajikokeiluja. 

Päivämäärien suhteen liikuntavastaavien kannattaa konsultoida IE:tä. 

8. Mitä muuta tuli tehtyä?  

Keskusteltiiin pöytäkirjojen tarkastamisesta. Drivessa on taulukko, johon voi 

merkkata tarkastaneensa. 

8. Yrityssuhteet 

1. Sponssisuunnitelmat 

GoFore tarjosi pöytäfutista Olkkarille, mutta sellainen olisi liian iso ja äänekäs. 

Miikka Laitila kävi tänään BearingPointilla, joka luultavasti tulee sponsoroimaan 

vuosijuhlia ja on mukana yritysillassa. Yritysiltaan mukaan on luultavasti tulossa 

myös August ja vuosijuhliin Flowdock. Drivessa on lista sponssikohteista ja niiden 

hinnoista. 

2. Tulevat excursiot 

Helmikuussa on Comptelin excu. Muut suunnitelmat edellisessä pöytäkirjassa. 

3. BMI 

Mukana olevien hallitusten tapaaminen on ensi viikon tiistaina. Miikka Laitila 

laittaa kutsun hallitusmailiin. 

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

toimikunta) 

Ysvitiimiä ei ole tavattu viime aikoina. Marathon-toimikunta laittoi viestiä, heillä 

menee hyvin. TEK-kiltahenkilöltä tuli tosu. Miikka puhtaaksikirjoitti Marathon-

toimikunnan tosun. 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

9. Opintoasiat 

1. Kurssien kehittäminen 



Mikko Latva-Käyrä aikoo jutella Vesa Kantolalle assistentin ottamisesta Viestintä 

1:een. Käytettävyyden kursseissa on kehitettävää, ja Mikko aikoo hoitaa asiaa ja 

ottaa yhteyttä infolaisiin käytettävyyden opiskelijoihin. Tavoitteena on tehdä 

kalvoesitys siitä, millaista opetuksen pitäisi olla.  

2. Valmistuneet-lista 

Mikko laittoi tänään alumneille mailia listaan liittyen. Mikko lähettää listan Atte 

Keinäselle, joka laittaa sen nettiin. Infolta valmistuneista tohtoreista tuskin tulee 

listaa nettiin.  

3. Toimareiden kuulumiset (SCI-vastaava, Hallopedit) 

Ei kuulu mitään. 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Keskusteltiin SCITECin opetuksen arvostelusta.  

10. Tiedotusasiat 

1. Hallitusjuliste 

Valittiin suosikkikuvat, Prodekolle “puristuskuva” ja muille tavallinen kuva. Emmi 

Linkola on yhteydessä Kia Timoseen kuvien muokkaamisesta, mikä pitäisi olla 

tehtynä helmikuun alussa.  

2. Athenen verkkosivujen päivitys 

Atte Keinänen on ollut Tapio Takalaan yhteydessä inf.tkk.fi -sivustosta, mutta ei 

ole saanut vastausta. Athenen verkkosivuilla on nyt alustava palautelomake, 

jonka otsikoksi ehdotettiin Palautekorneria. Aihevalintoja palautteelle voisi olla 

joka sektorilta. Sivuille pitäisi vielä laittaa uusimmat toimarit ja päivittää 

International -osion yhteystiedot. 

3. Sähköpostilistat 

- 

4. Kukka 

Tänään on kokous. Hallituksen jäsenet kirjoittavat toisistaan ensi viikon 

kokoukseen mennessä.  

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

niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATK-partio) 

Atk-partio aloittaa ensi viikolla Ilmomasiinan uudistamisen ja he aikovat kysellä 

Facebookissa kiltalaisten kehitysehdotuksia. Ennen ensi viikon kokousta Kia 

Timonen tai Mikko Meriläinen tulee valokuvaamaan hallituslaiset kantta varten.  

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

11. Phuksiasiat 

1. ISOjen valinnat, ISOjen rekrytilaisuus 

Isojen rekrymaili ja Facebook-tapahtuma tehtiin tänään ISOvastaavan kanssa. 

Rekrytilaisuuteen tulee kaksi ISOa kertomaan hommistaan.  

2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KV-vastaava, WappuHali) 

ISOvastaavan kanssa on tehty hommia ja hänelle kuuluu hyvää. KV-vastaavalla 

on alkanut hyvin setit. WappuHali suunnittelee kevättä ja oli toimikunnan 

vaihdossa. 

3. Phuksijäynä 9.3. 



Eilen oli tapaaminen, phuksijäynä etenee. 

4. ClubX 

Teema, aika ja paikka on päätetty (vahvistusta vailla). Promo alkaa maaliskuun 

alussa. Tänä vuonna rahastonhoitaja antaa ohjeet lipunmyynnin hoitamiseen 

etukäteen.   

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

12. Tapahtumat 

1. Ystävänpäiväsitsit 14.2. 

Ilmo aukeaa perjantaina, mailia on laitettu. 

2. Man@gerin ja Indecsin fuksiexcu 20.2. 

Facebook -tapahtuma tulee tällä viikolla. Sofia Ahanen on vastuussa hypestä 

maililla ja muilla kanavilla. 

3. Toimarit tentissä 12.3. 

Man@ger on kutsuttu tapahtumaan. Julisteet menevät pian painoon ja niitä tulee 

10/kilta. TIKin IE laittoi yrityksille kutsun jatkoille. Ilmo tapahtumaan aukeaa 4.2 

klo 12, n.50-60 paikkaa/kilta. Tällä viikolla tiedotusta killalle ja muistutus 

viikkotiedotteeseen. 

4. Toimareiden kuulumiset (pikku-IE, lukkarit) 

Pikku-IEn ensimmäinen tapahtuma meni hyvin. Lukkarit ovat päättäneet ketkä 

lukkaroivat milläkin sitseillä. 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Eeva Siika-aho täytti kertavuokrattavien tilojen palautelomakkeen killan nimissä.  

13. Ulkosuhteet  

1. Interaktio 

Peruttu/siirretty vähäisen osallistujamäärän takia. 

2. Pikkulaskiainen 6.2. 

Kyyti ydistettiin vuorimieskillan kanssa, VK hoitaa lisäinfot. 

3. Ystävänpäiväkortit 

Hallituskaapista löytyi postimerkkejä ja askartelutavaroita. Askartelujutut laitettiin 

yleiseen käyttöön OLOhuoneelle. Ystävänpäiväkorttien pitäisi lähteä mielellään 

12.2. postiin. Korttien oheen laitetaan hallitusjulisteet. 

4. Vuosijuhlaedustukset 

Reetta Arokoski ja Eeva Siika-aho edustavat kiltaa Potentiaalintasauksessa ja 

Muistinnollauksessa. 

5. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri) 

Eilen oli tapaaminen vuosijuhlatoimikunnan kanssa. 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

14. Muut esille tulevat asiat 

1. Hallituspinssit 

Eeva oli yhteydessä virolaiseen firmaan ja Käätyyn. Tiina Metsolaa ei saatu kiinni, 

joten hän ei voi viedä mukanaan mallia pinssistä Viroon. On luultavasti fiksumpaa 

teettää pinssit Käädyssä. 



2. Jämerän jälki 12.2. 

Muistetaan ilmoittautua ennen 6.2.  

3. HalPerse  

Kilta sponssaa ruokia n. 150e. Hyväksyttiin Reetta Arokoskelle HalPerseen 

ruuista 150 euroa sillä ehdolla, että hän toimittaa Aleksi Pyykköselle validin 

rahankäyttöselvityksen, jonka mukana on kuittikopio. Reetta ja Atte Keinänen 

hoitavat muiden osallistujien laskuttamisen koko viikonlopun hinnasta.  

15. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on keskiviikkona 5.2. klo 18.15. 

16. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 20.23. 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

         

    

     

_______________________     _______________________  

Eeva Siika-aho      Aleksi Pyykkönen 

 

 

Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 

 

 

_______________________     _______________________  

Tomi Laakso       Emmi Linkola 


