
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 

Hallituksen kokous 6/2014  

Aika: 5.2.2014 klo 18.15 

Paikka: A142, T-talo 

Paikalla: Emmi Linkola, Atte Keinänen, Aleksi Pyykkönen, Tiitu Lahti, Reetta Arokoski, Eeva 

Siika-aho, Aleksi Talsi, Miikka Laitila, Mikko Latva-Käyrä, Tomi Laakso 

Puheenjohtaja: Tomi Laakso 

Sihteeri: Emmi Linkola 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 18.18. 

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 Talsi. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Lisättiin työjärjestykseen kohta 11.2 Ilmomasiina ja siirrettiin muita kohtia sen mukaisesti. 

5. Ilmoitusasiat 

Eeva ilmoitti tuoneensa kokouspullaa. Tomi ilmoitti, että hänen täytyy lähteä 

kahdeksalta. Postissa tuli Puunjalostajakillan kiltalehti Juopuu, kutsu Inkubion, TF:n ja 

Fyysikkokillan vuosijuhliin, Puunjalostajakillan ja Rakennusinsinöörikillan raatijulisteet, 

postikortti Anastasia Lipiäiseltä Meksikosta ja Futuricen joulukortti. Atte Keinänen sai 

kutsun Dean’s Circle -tapaamiseen. 

6. Hyväksyttävät laskut 

Hyväksyttiin Eeva Siika-aholle kokoustarjoiluista 4,96e, Reetta Arokoskelle SIKin 

vuosijuhlasta Potentiaalintasauksesta 38,50e, Miikka Laitilalle yrityssuhdevastaavan 

käyntikorteista 7,80e, Ilari Immoselle ISO-phuksi -sulkapallosta 10e, Retuperän WBK:lle 

Infoähkyssä 2013 soittamisesta 856,70e, Sonja Salolle Infoähkystä (oli maksettu 

kahteen kertaan) 75e ja ProCountorin kuukausimaksu 14,88e. Myönnettiin Aleksi 

Pyykköselle oikeus maksaa ProCountorin kuukausimaksut tulevaisuudessa ilman erillistä 

hyväksyntää. Velvoitetaan Aleksi Pyykkönen tekemään paperiset versiot em. laskuista. 

7. Mitä kuuluu? -kierros 

Atte: työnhakua.  

Emmi: BESTin hommien jälkeen väsyttää. 

Tomi: tiskasi tänään. 

Mikko: ei ihmeempiä. vois olla joku muu kuin mitä kuuluu -kierros. 

Miikka: hyvää mutta väsyttää. 

Aleksi T: ei väsytä. rankkaa töissä. huomenna turkuun. 

Eeva: karkkitärinä ja ikäkriisi.  

Reetta: lungi viikko. ollut otaniemessä tavallista enemmän koska ei ole mitään tekemistä. 

Tiitu: päätti eilen kandin aiheen. luksusta kun on auto. 

Aleksi P: hävisi Miikalle änärissä. 

8. Talous- ja hallintoasiat 



1. Hyvinvointiselvitys 

Tänään oli kokous, jossa mietittiin mihin juttuihin infolaisten hyvinvoinnissa 

voitaisiin vaikuttaa. Esille nousi mm. opettamisen kehittämiseen vaikuttaminen, 

se, että opettajat huomioisivat tietotekniikan/tuotantotalouden kursseilla myös 

infolaisia, oppilaat saisivat enemmän palautetta opintosuorituksistaan, kurssien 

deadlinet eivät olisi päällekkäisiä, opinnoista olisi enemmän tiedotusta, inf.tkk.fi -

sivua vastaava uusi tiedotus- ja informaatiokanava pitäisi saada (uudet vastaavat 

sivut toteutettaneen opiskelijoiden kurssityönä ja sisältö saadaan opiskelijoilta ja 

opintoneuvojalta). Liikunta-ja kulttuuritapahtumiin tullaan myös panostamaan, ja 

nämä ovat pääosin killan vastuulla. Tomi Laakso kertoi Neuvoston ideasta, että 

professorit ottaisivat vastaan palautetta ja viimeisellä luennolla professori kertoisi 

miten aikoo palautteeseen reagoida. Mietittiin hallituksen kesken pidettävää 

suunnitteluiltamaa, jossa voitaisiin puida tarkemmin hyvinvointiselvityksen 

perusteella tehtäviä toimia. 

2. Uusien toimarivirkojen haku 

Kukaan ei ole hakeut abivastaavaksi, seuraava haku tulee olemaan ensi vuoden 

vaalikokouksen yhteydessä. 

3. Toimintasuunnitelmat ja budjetti 

Aleksi Pyykkönen on saanut kaikki palaset budjetista ja koostaa ne yhteen. 

Kaikkien paitsi Piia Kuosmasen toimintasuunnitelmat ovat Drivessa.  

4. Killan taloustilanne 

Aleksi Pyykkönen sai viime vuoden tilinpäätöksen.  

5. Salasanojen vaihtaminen 

Atte Keinänen tulee vaihtamaan hallituksen salasanat Ilmomasiinaan, nettisivuille 

ja maililistoille. Toimareille on jo vaihdettu salasana ja Atte antaa tunnuksia 

tarpeen mukaan. Atte tekee myös hallituskaappiin listan kaikista ajantasaisista 

salasanoista. Tomi Laakso poistaa Athenen Facebook-ryhmän ylläpitäjistä muut 

kuin vanhat puheenjohtajat ja nykyisen hallituksen. 

6. Vuosikokous 

Tulee olemaan maaliskuun loppupuolella. 

7. Vaalikokouksessa saatujen ponsien läpikäynti 

Käydään läpi seuraavassa kokouksessa. Emmi Linkola selvittää vaalikokouksen 

pöytäkirjan Emmi Peltoselta, jotta saadaan selvyys hyväksytyistä ponsista. 

19.22 Reetta Arokoski poistui. 

8. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat) 

Toimarit puuhastelee. Aleksi Pyykkönen laittaa Esa Heikkisen yhteystiedot 

OTMK:lle tulostimeen liittyen.  

9. Mitä muuta tuli tehtyä?  

Laitossopimusta alettiin työstää tällä viikolla. Drivessä on Laitossopimus -kansio, 

josta muut voivat lukea sen. 

9. Yrityssuhteet 

1. Sponssisuunnitelmat 

Samaa kuin aiemmin. 

2. Tulevat excursiot 



Ensi tiistaina on Comptelin excursio. 

3. BMI 

Eilen oli BMI:hin osallistuvien hallitusten tapaaminen. Sitsit tulevat huhtikuussa. 

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

toimikunta) 

Marathon-toimikunta on aktiivinen ja muitakin on tavattu. 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

10. Opintoasiat 

1. Kurssien kehittäminen 

Samaa vanhaa. 

2. Valmistuneet-lista 

Atte Keinänen laittaa listan huomisen aikana nettiin. 

3. Toimareiden kuulumiset (SCI-vastaava, Hallopedit) 

Ei kuulu mitään. 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

11. Tiedotusasiat 

1. Hallitusjuliste 

Kuvia ei ole vielä muokattu. Valmiin julisteen pitäisi olla tiistaina Olkkarilla. 

19.29 Reetta Arokoski palasi. 

2. Ilmomasiina 

Lauantaina alkoi suunnittelu ATK-partion kanssa ja silloin käytiin läpi 

Ilmomasiinan kehittämiskyselyn vastaukset. Atte Keinänen laittaa muulle 

hallitukselle maililla linkin ideoihin. 

3. Athenen verkkosivujen päivitys 

Palautelomake on nyt verkkosivuilla nimellä Palautekorneri. Tulossa on eri 

sektorien palautteelle drop down -valikko, johon Atte Keinänen ja Tomi Laakso 

miettivät sektoreita. KV-alue ja Meri Terho on kunnossa. 

4. Sähköpostilistat 

Uusia salasanoja on hommattu listoille, joiden salasanat eivät toimineet. 

Varmuuskopiointia selvitellään. 

5. Kukka 

Jutut hallituslaisista laitetaan Driveen, myöhästyneet kirjoittajat saivat sakkoa. 

Uusi deadline on huomiseen klo 12 mennessä, ehdoton deadline on 9.2. Viime 

tiistaina oli Kukka-ideointia toimittajien kanssa. 

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

niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATK-partio) 

ATK-partion kanssa on luotu flowdock.  

7. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Pitää päivittää PHP-hommat ja tehdä Otaxin pääylläpitäjäilmoitus.  

19.46 Mikko Latva-Käyrä poistui. 

12. Phuksiasiat 

1. ISOjen valinnat, ISOjen rekrytilaisuus 



Rekrytilaisuus oli maanantaina, se oli menestys. Hakemusten deadline on 16.2 

23.59, hakemuksia on jo tullut 2.  

2. Phuksijäynä 9.3. 

Etenee. Yhteistyö vanhojen ISOvastaavien kanssa on alkanut. 

3. ClubX 

Miikka Laitila on jakanut firmojen yhteystietoja, sponssit on hyvin hoidossa. 

Paikka vaikuttaa hyvältä. 

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

Hyvin vähän kuuluu. Yhteistyötä on tehty ISOvastaavan kanssa. 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Yhteistyö marathontoimikunnan kanssa on aloitettu. 

13. Tapahtumat 

1. Ystävänpäiväsitsit 14.2. 

Keskusteltiin hallitusten esittäytymisestä.  

2. Man@gerin ja Indecsin fuksiexcu 20.2. 

Tänään on tehty Facebook-tapahtuma. Tulkaa kaikki, hypehype! 

3. Toimarit tentissä 12.3. 

Ilmo on auennut, alkaa olla paljon ilmoittautuneita. Man@ger tullee Indecsin 

kanssa tilausbussilla. Alkamisaika tullaan laittamaan 15 min ennen varsinaista 

aloitusta ja opiskelijoita tarvitaan auttamaan käytännön järjestelyissä. 

4. Toimareiden kuulumiset (pikku-IE, lukkarit) 

Pikku-IEn kanssa lounastetaan maanantaina. 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

14. Ulkosuhteet  

1. Pikkulaskiainen 6.2. 

Huomenna, Vuorimieskilta ja Maanmittarikilta hoitaa. 

2. Ystävänpäiväkortit 

Tulee. 

3. Vuosijuhlaedustukset 

Katsotaan ensi viikolla. Tomi Laakso ja Elli Taimela olivat edustamassa Athenea 

AYY:n vuosijuhlilla. 

4. Man@gerit  

Haluis tulla leikkii. Jutellaan tarkemmin ensi viikolla. 

5. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri) 

Toimareille kuuluu hyvää. 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

15. Muut esille tulevat asiat 

1. Kunniamerkit 

Virossa teettäminen olisi kallista. Eeva Siika-aho käy Käädyssä katsomassa 

neuloja ja hintoja.  

16. Seuraava kokous 

Päivitetään Doodle, jonka perusteella Tomi Laakso linjaa ajan.  



17. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 20.10. 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

         

    

     

_______________________     _______________________  

Tiitu Lahti       Aleksi Talsi 

 

 

Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 

 

 

_______________________     _______________________  

Tomi Laakso       Emmi Linkola 

 

 

 

 


