Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 1/2015
Aika: 8.1.2015, 16.30
Paikka: TTalo, A142
Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Reetta Arokoski, Mira Lindroos, Lauri Lavanti,
Johannes Vainio, Meri Terho, Emmi Peltonen, Antti Nupponen, Jooel Friman, Aleksi Talsi
Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen
Sihteeri: Helinä Hakala
1.

Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 16.30.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen, sillä kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja yli
puolet hallituksesta on paikalla.

3.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Meri Terho ja Antti Nupponen.

4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys ja lisättiin muita kohtia seuraavasti: 10.6, 13.2,
13.3, 13.4, 9.2, 8.7.

5.

Ilmoitusasiat
Postissa on tullut kaksi laskua vuoden 2014 Kulttuurineuvoksen kuluista. Välitettiin
laskut Reetalle. Postissa saapui myös kutsu KY:n vuosijuhlille sekä joulukortit
Inkubiolta, Prodekolta, Kemistikillalta, Vuorimieskillalta ja Puunjalostajilta.
Meri on tuonut kokoustarjoiluiksi eilen tehtyä pullaa. Pulla sai kiitosta
herkullisuudestaan.

6.

Hyväksyttävät laskut
50,42e Meri Terholle, joka oli ostanut Olkkarille maitoa ja teetä. Maksu hyväksyttiin.

7.

Mitä kuuluu? kierros
Aleksi T.: tiukka kiltabisnespäivä, hyvin hommat lähteneet käyntiin.
Antti: Kiltapäivä myös, joululoma ohi ja innokkaasti kohti uutta vuotta.
Lauri: Hyvä uusi vuosi, paljon kiltahommia.
Mira: Penkit loppuivat tämän päivän luennolta, niin joutui istumaan lattialla, mutta
muuten menee hyvin. Joulu meni kivasti, samoin Dubain matka.
Jooel: Paljon töissä joulun alla. Kävi lomalla Lapissa laskemassa, oli kylmää. Nopeasti
tullut ysvijuttuja heti alkuvuoteen.
Reetta: Palasi New Yorkista maanantaina, ja pelkää viisaudenhampaidensa puolesta,

mutta YTHS:llä vasta pe vapaa aika. Meni kuitenkin jo päivystykseen Helsinkiin ja sai
Buranaa.
Meri: YTHS:llä suuhygienistillä, oli poikkeuksellisen hyvä kokemus. Muuten on alkanut
kans ihan kivasti.
Aleksi P: Rahisvaihto ohi, vastuut pois siltä osin. Muuten viime vuoden paketointiin
mennyt aikaa. Innostunut kevään kiltahommista ja muista.
Helinä: Jee joululomalle, joulun jälkeen tuli kipeäksi. Nyt poskiontelotulehdus, mutta
kyllä se tästä!
Johannes: Mitäs tässä, Kukkaihmisten kasaamista, mitään ei ole vielä mennyt
pieleen.
Emmi: Hyvä joululoma, parempi elämä alkanut ja energiaa uuteen vuoteen. Tapaillut
ihmisiä opiskeluasioissa, nuoria miehiä kaikki.
8.

Talous ja hallintoasiat
8.1.
Budjetti
Budjettia pitäisi alkaa kasailemaan ja asettaa deadlinet toimareille ja omille
sektoreille. Reetta toivoisi Aleksi P:ltä viime vuoden versiot.
Aleksi P laittaa Driveen laskelmat siitä, mihin kaikkeen meni rahaa viime
vuonna.
Budjetti ja toimintasuunnitelmat pitäisi olla tammikuun loppuun mennessä
hoidettuna, jotta Reetta voi suunnitella budjettia. Hallituslaisten pitäisi laittaa
toimareille viestiä budjettiasioista lukuunottamatta pikkuIE:tä, VJTMK:ta ja
muita isoja toimikuntia.
Aleksi T sanoi, että edeltäjien kanssa budjeteista puhuminen voi auttaa
suunnittelussa.
8.2.
8.3.

Toimintasuunnitelmat
Käsitelty yllä.
Tilinkäyttöoikeuksien myöntäminen
Myönnetään Aleksi Pyykköselle (
HETU
) ja Reetta Arokoskelle (
HETU
)
tilinkäyttöoikeudet. Lisäksi poistetaan oikeuksien listalta kaikkien muiden
tilinkäyttöoikeudet.

8.4.

Vakiokokousaika
Valitaan vakiokokousajaksi torstai klo 1719 12. helmikuuta asti. Sen jälkeen
valitaan seuraava vakioaika.

8.5.

Toimihenkilövastuut
Päätettiin, että kaikki pistävät omille toimareilleen viestiä siitä, että ovat heidän
suora linkkinsä hallitukseen keskustelua sekä budjetti ja toimintasuunnitelmia

koskien. Lisäksi päätettiin, että toimintasuunnitelmat pitää olla valmiina
tammikuun aikana.
8.6.

Hallituskuvat
Käydään läpi tiedotusasioiden kohdalla.

8.7.

Uusien toimareiden nimittäinen
Nimitetään PikkuIE:seen Sini Leskinen, Veera Vimpari, Stella Tuovinen,
Kaarlo Kock, Jan Lundström ja Niklas Hellström.
Nimitetään vuosijuhlatoimikuntaan Pietari Keskinen, Anna Nermes, Ellinoora
Laaksonen, Johanna Rantanen, Sara Isotalo ja Antti Tolppanen.

8.8.

Bussien kilpailutus
Mietittiin, että eikö olisi parempi, että kaikki vuoden bussit kilpailutettaisiin
kerralla. Meillä on kuitenkin arvio siitä, montako bussia suunnilleen tarvitaan
vuodessa, eli kertakilpailutus voisi olla kätevä.
Päätettiin, että kilpailuttaminen kerralla menisi liian hankalaksi, joten
kilpailutetaan ja hankitaan bussit jatkossakin aina tarpeen mukaan.

8.9.

8.10.

Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat,
Hupiministeri)
Kulttuurineuvoksista toinen Jenkeissä, ja myös toinen Liikuntavastaaja ja
Hupiministeri tuli Jenkeistä. Keskustellaan tarkemmin, kun kaikki ovat taas
kotona.
Mitä muuta tuli tehtyä?
Tullut vain kärsittyä, ensi viikolla alkaa kunnolla.
Hallituskaapissa on numerosarjallinen lukko, jonka koodi päätettiin.

9.

Opintoasiat
9.1.
Toimareiden kuulumiset (
Abivastaava, Alumnisuhdevastaavat, Hallopedit)
Emmi on tavannut toimareitaan. Abivastaava Markus Tyrköllä on selkeät
näkymät siitä, mitä hänen tehtäviinsä kuuluu (mm. abimateriaalit).
Hän on myös tulossa 22.1. Koe kampus! ständille pariksi tunniksi.
Alumnisuhdevastaavat Pietari Keskinen ja Mikko LatvaKäyrä ovat olleet
Emmiin yhteydessä ja heidän kanssaan ideoidaan ensi viikolla.
Hallopedit saaneet osittain tietää kokousaikansa. Lounastamista ensi viikolla
Toni Astalan ja Miika Ruissalon kanssa kandineuvostoa koskien, jotta saadaan

sovittua tämän vuoden kommunikoinnista. Piia Kuosmasen kanssa ensi viikolla
lounastreffit, ja sen jälkeen kaikille hallopedeille mailia siitä, missä mennään.
9.2.

Opettajatuutoroinnin kickoff 12.1.
Yleensä syksyn puolella, mutta nyt viivästyi. Emmi menee mukaan, jotta
pääsee hyvin mukaan opintoneuvojana. Tuutoroinnin tarkkailua 
opintovastaavan pitäisi tietää opetuutorit ja heidän fuksinsa.

9.3.

Mitä muuta tuli tehtyä?
Tänään on Athenen kaikkien aikojen opintovastaavien tapaaminen, ja Emmi
joutuu lähtemään sinne 17.30 aikoihin. Tarkoituksena on keskustella
maisteriohjelmasta ja muusta tärkeästä.
Emmi kokousti Aleksi Talsin kanssa ja he sopivat helmikuulle fukseille
opintoinfon. Lisäksi tupsuille tulossa kyselyä siitä, miten he toimivat opintojensa
ja sivuaineidensa kanssa.

10.

Tiedotusasiat
10.1.
Sähköpostilistojen päivitys
Helinä on päivittänyt hallituksen, vanhan hallitukset sekä hallituslaisten
yksittäiset sähköpostilistat.
Seuraava päivitettävä asia listojen suhteen on toimareiden oma lista ja muut
listat, jossa toimareita on mukana. Myös 
olkkari@athene.fi
listan osoite
voidaan muuttaa samalla muotoon 
otmk@athene.fi
, jos niin halutaan.
Keskustelua 
international@athene.fi
ja 
ints@athene.fi
listojen nimistä sekä
listojen nimistä yleisesti.
Päätettiin, että tehdään Ilmomasiinaan lomake, jonne toimarit käyvät
täyttämässä nimensä, toimarivirkansa ja sähköpostiosoitteensa toimarilistoja
varten. Lisäksi päätettiin, että Jooelille annetaan 
rekry@athene.fi
listan
adminoikeudet.
10.2.

Webadmin
Ilmomasiinan ja nettisivun salasanat ja muut pitää päivittää. Ilmomasiinan uusi
salasana halutaan mahdollisimman nopeasti, samoin nettisivun, jotta niitä voi
alkaa käyttämään kunnolla.
Aleksi T. pyytää saada Ilmomasiinan salasanan käyttöönsä. Pyyntö
hyväksyttiin.
Päätettiin, että Ilmomasiinan ja nettisivujen salasana päivitetään niin pian kuin

mahdollista.
10.3.

Ilmomasiina
Keskustelua Ilmomasiinan tietojen poistamisesta ja säilyttämisestä.
Emmi lähti 17.24
Päätettiin, että Johannes selvittää asiaa.

10.4.

Hallitusjulisteideat
Ehdotuksena hallitusjulisteeseen nousi kalenteri, jossa jokaista kuukautta
edustaisi yksi hallituksen henkilö.
Keskustelua siitä, minkä tyylinen ja rakenteinen kalenteri olisi miellyttävin ja
käytännöllisin hallitusjulisteena.
Hallitusjulistekalenteri voisi toimia myös ystävänpäiväkorttina muille
hallituksille.
Päätettiin, että julistetta varten otetaan yhteiskuva koko hallituksesta sekä
yksittäiskuvat teemaan sopien. Meri ottaa hoitaakseen hallitusjulisteen sekä
organisoi kuvauksen ja kuvaajat. Jutellaan kuukausien järjestyksestä ja kuvien
teemasta myöhemmin lisää.

10.5.

Hallituksen kuvat julisteeseen ja nettiin
Käsitelty osittain yllä.
Päätettiin, että nettisivuilla ja julisteessa käytetään samoja yksittäiskuvia ja
teemaa.

10.6.

Killan Facebook pagen luominen
Facebooksivun käyttö olisi tärkeää saada alkuvuodesta käyntiin. Se helpottaisi
viestintää esimerkiksi siten, että tapahtumaan kutsu tulisi suoraan Athenelta, ei
yksittäiseltä hallituslaiselta tai toimikunnalta.
Johannes ottaa tehtäväkseen luoda Facebooksivun ja ja jaksaa sen tiedot
muille hallituslaisille.
Keskustelua siitä, onko Facebookissa olevan sivun ja ryhmän ero liian pieni ja
sekava.
Facebooksivulle voisi päivittää linkkejä Athenen nettisivuilla olevaan
materiaaliin ja siten vilkastuttaa nettisivun liikennettä. Myös Twitterissä

voitaisiin suoraan viestiä samoja asioita, eli kaksi sosiaalista mediaa sujuisi
yhden päivityksen kirjoittamisella.
Päätettiin, että Facebooksivun kautta tulee tapahtumaan kaikki eisisäinen
viestintä. Välillä voidaan myös lähettää yksittäisiä kuvia tapahtumista, kuten
sitsit, excut, Marathon.
10.7.

Hallitussivun yhteystiedot kuntoon
Johannes laittaa puhelinnumerot hallitussivulle ja tekee muita korjauksia.

10.8.

Toimarisivu
Päätettiin, että toimareiden kuvat voidaan ottaa killanvaihdon yhteydessä.
Molemmat kuvaajat eli Mikko Meriläinen ja Ilona Rahnasto ovat tulossa
vaihtoon. Mira laittaa heille viestiä kuvauksista ja tiedustelee, voivatko he
hoitaa kuvaukset.
Toimarisivulla voisi olla myös hallitusvastuut näkyvillä.
Johannes katsoo toimarit fiksuun järjestykseen nettisivuilla.

10.9.

10.10.

11.

Toimareiden kuulumiset (Kukan 
toimittajat
,
Kukan taittaja
,
ATKpartio
,
Ulottuvuusvastaava, Historioitsija
)
Johannes kertoi, että uutta Kukkaa varten oleva ideointisessio on ensi viikolla.
Muihin toimareihin hän ei ole vielä ottanut kontaktia.
Historioitsija Johan Kondratjeff on lähtenyt innoissaan hoitamaan hommaansa
historioitsijana. Helinä ottaa häneen yhteyttä tällä viikolla.
Mitä muuta tuli tehtyä?


Tapahtumat
11.1.
Killanvaihto
Ruoka ja rastit ovat suunnitteilla. Rastit liittyvät tyypillisesti athenelaisuuteen.
Perinteisesti yhtenä rastina on ollut näytelmä, joka on esitetty illalla. Lisäksi on
ollut rastien välillä suoritettavaa tekemistä.
Rastien pituus 1520min. Lisäksi toimarihärpäke pitää keksiä.

Päätettiin budjetiksi toimarihärpäkkeille ja ruoalle yhteensä 7e/hlö. Mira laittaa

viestiä illemmalla Facebookkiin killanvaihtoon liittyen. Meri otti
toimarihärpäkkeen vastuulleen. Mira selvittelee myös Athenen kadonneiden
termareiden kohtaloa, jotta saadaan tapahtumaan kuumaa juotavaa.
11.2.

HalPerse
Ilmomasiinassa on ilmo, kaikki loputkin voisivat mennä ilmoamaan, jotta loput
päätökset tapahtumaan liittyen voitaisiin hoitaa kuntoon.

11.3.

Talvipäivä
Talvipäivään on vielä muutama viikko aikaa. Tehdään yhdessä Athenen rasti.
Syksyllä tulleet vaihtarit eivät ole vieläkään saaneet haalareitaan. Olisi kiva
pitää heille oma haalarigaala Talvipäivänä, jotta he voisivat kulkea
tapahtumassa jo haalareissaan. Tämä siis tapahtuisi ennen Talvipäivän
alkupamauksta n. klo 13 aikoihin. Tapahtumaan toivottaisiin hallituslaisia
paikalle, jopa koko hallitus.
Lauri ja Aleksi T. ottavat yhteyttä lähemmin.

12.

11.4.

Toimareiden kuulumiset (
PikkuIE
, Lukkarit, 
Valokuvaajat
)
PikkuIE:lle kuuluu hyvää. Lukkarimestari Henri Virtanen lähetti inspiroivan
sähköpostiviestin, ja siihen vastataan piakkoin. Valokuvaajiinkin otetaan
yhteyttä piakkoin. Julia Isotalo tulee HalPerseen jälkeen takaisin, sitten
saadaan enemmän aikaiseksi.

11.5.

Mitä muuta tuli tehtyä?
Kalenteria on päivitetty.

Phuksiasiat
12.1.
Kevään phuksit
Meille tuli yksi uusi fuksi, Robert Kokkola, jonka kanssa oli keskiviikkona
korkeakoulun ohjelmaa ja sitten muuta mukavaa iltapäivällä ja illalla.
18.07 Reetta poistui.
Robertille löydettiin sopivan kokoiset haalarit ja myös hänelle on suunnitteilla
“haalarigaala” ennen ulkkareiden haalareita.
12.2.

Toimareiden kuulumiset (
ISOvastaava
, ISOt, 
WappuWowwowwow
)
Nykyisten ISOjen kanssa pidetään Talvipäivän rasteista kokousta ensi
maanantaina. Fuksijäynää ja muita aletaan pian miettimään Antti N:n ja muiden
asianosaisten kanssa.

18.11 Reetta palasi.
12.3.

13.

Mitä muuta tuli tehtyä?


Yrityssuhteet
13.1.
Toimareiden kuulumiset (
Excumestari
,
Marathoonari
,
TEKkiltayhdyshenkilö
)
Jooel on miitannut ekaa kertaa (ilman TEKkiltayhdyshenkilöä) toimareiden
kanssa ja saanut puhuttua, mitä halutaan. Jooel on myös puhunut vieläkin
perusteellisemmin Miikka Laitilan kanssa.
Firmat ovat innoissaan sopineet jo excuja ja myös Futuricen kanssa
neuvotellaan.
18.14 Kokoustauko
18.19 Takaisin tauolta
Budjetin ja tavoitteiden miettimistä.

14.

13.2.

CVklinikka AS:n kanssa 13.1.


13.3.

Procountor excursio 27.1.


13.4.

Comptelexcu 22.1


13.5.

Mitä muuta tuli tehtyä?


Ulkosuhteet
14.1.
YPkortit
Meri saa Tiitu Lahdelta listan osoitteista, jonne ystävänpäiväkortteja pitää
lähettää.
Ideana korttiin kalenteri, joka on myös se hallitusjuliste.
14.2.

Hallitusaamupala
Nyt alkuvuodesta voisi kutsua jonkun killan hallituksen Olkkarille aamupalalle,
jotta voitaisiin tutustua paremmin.
KY myös muuttanut/muuttamassa Otaniemeen, joten myös sen kanssa voisi

tehdä jo nyt keväällä yhteistyötä ja kutsua aamupalalle.
Päätettiin, että etsitään tammikuulle hyvä aamu ensi viikon torstaihin
mennessä, ja sinä päivänä kutsutaan Prodekon, Tietokillan ja Fyysikkokillan
hallitukset aamupalalle.
14.3.

Pikkulaskiainen MK & PJK
Pikkulaskiaista varten on ostettu 56 lippua ja bussi tilattu. Mittarit ja PuuJK ovat
lähdössä mukaan. Athene hoitaa ilmon, ja juuri sen vuoksi osittain on saatava
Ilmomasiina pian kuntoon (Pikkulaskiainen on jo 5.2.)

14.4.

Toimareiden kuulumiset (
Vuosijuhlatoimikunta
,
OTMK
,
SCIvastaava
)
Meri on kasannut checklistaa vuosijuhliin liittyen, ensi viikolla olisi tarkoitus
tapailla VJTMK:n kanssa. OTMK:n kanssa ei ole vielä jutskailtu, mutta
katsotaan asiaa tarkemmin, kun kaikki sen jäsenet ovat maassa.
SCIvastaavaa Meri tapaa samalla kun VJTMK:aa.

14.5.

Mitä muuta tuli tehtyä?
Aleksi ja Meri menevät tapaamaan Pisteen edustajaa.
18.25 Johannes poistui.

15.

KVasiat
15.1.
Kevään vaihtarit
Kukaan kevään fyysikko ja matemaatikkovaihtareista ei tule Athenelle, vaan
he menivät kaikki Fyysikkokillalle. Maanantaina 5.1. oli vaihtarirastikiertely,
jossa Helinä ja Johannes olivat pitämässä rastia Olkkarilla. Kaikki meni hyvin.
15.2.

Hallituksen englanninkieliset tittelit
Keskustelua englanninkielisistä titteleistä.
18.30 Johannes palasi.
Päätettiin, että Helinä ja Lauri kehittävät englanninkieliset tittelit ja ne
hyväksytään ensi kokouksessa.

15.3.

Toimareiden kuulumiset ()
Lauri hankkii KVisoja keväällä sen mukaan, minkä verran tulee tarvetta.

15.4.

Mitä muuta tuli tehtyä?
Huomenna tarvitsisi jonkun esittelemään Athenen haalareita klo 14.4515.05
Otaniemessä Aallon KVtapahtumaan. Antti lupasi hoitaa homman.

Lauri on jutellut KVtoiminnasta Aleksi T:n ja Antin kanssa. Päädyttiin siihen,
että Lauri ottaa vaihtareista kopin kipparimaisessa roolissa. Kuitenkin
yhteisissä fuksitapahtumissa Antti on päävastuullinen KVISOjen yläpuolella.
Lauri laittaa esittelymailia vaihtareille jne.
Lisäksi syksyllä tulee varmaan enemmän vaihtareita kuin keväällä, joten
esitettiin, että vanha KVvastaava vastaa myös keväällä vaihtareista, joiden
kanssa on aloittanut syksyllä (fuksikipparin tavoin).
Päätettiin, että pidetään KVtoimintaa koskeva asia fuksiasioiden lähellä
esityslistalla ja pöytäkirjoissa.
16.

Muu toiminta
16.1.
Vuosijuhlaedustukset
Excel löytyy vuosijulhista. Kaikki voisivat mennä valitsemaan ja klikkailemaan
sinne vuosijuhlat, joihin haluaisivat päästä. Puhutaan sitten edustuksista
juhlakohtaisesti.
Päätettiin, että ensi viikon kokoukseen mennessä kaikki kävisivät läpi
vuosijuhlat, jotta sitten voitaisiin päättää, minne kukakin pääsee.
16.2.

Hallituksen virkistäytyminen
Siirretään hallituksen virkistäytyminen helmikuulle, koska tammikuu on
hektinen.
Teenmaistelu olisi siisti, voitaisiin mennä.

17.

Muut esille tulevat asiat
Jos ihmisillä on jo valmiiksi tiedossa ehdotuksia esityslistaan, ne voisi laittaa valmiiksi
Driveen.

18.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään ensi viikon torstaina 15.1. klo 17, kuten 3. periodin
vakioajaksi sovittiin.

19.

Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 18.41.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_______________________
Antti Nupponen

_______________________
Meri Terho

Puheenjohtaja ja sihteeri:

_______________________
Aleksi Pyykkönen

_______________________
Helinä Hakala

