Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 2/2015
Aika: 15.1.2015, 17.00
Paikka: TTalo, A142
Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Antti Nupponen, Lauri Lavanti, Mira Lindroos,
Jooel Friman, Mikko LatvaKäyrä, Johannes Vainio, Reetta Arokoski, Aleksi Talsi, Emmi
Peltonen, Meri Terho
Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen
Sihteeri: Helinä Hakala
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 17.04.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Emmi Peltonen ja Reetta Arokoski.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksytään kokouksen työjärjestys ja muutetaan pöytäkirjan lopun kohtien
numerointia seuraavasti: kohdat 38 kohdiksi 1419.
5. Ilmoitusasiat
Postia on tullut paljon. Kortti “Athenen höpönassuille”, jossa pyydetään rahaa. Jaakko
Hynyselle osoitettu Athenelle oleva lehti, Snapsilehti, Koneinsinöörikillan juliste ja
YTHS:n alkoholittominen drinkkien vihkonen. KIK:n kutsu vuosijuhliin sekä Kemistien
Kondensaatioon. Lisäksi tuli pari kappaletta Top Engineer lehteä.
Lauri on tuonut kokouspullaksi pullapitkoja. Pullaa oli määrällisesti paljon ja muutenkin
hyvä diili.
6. Hyväksyttävät laskut
Lauri Lavannille hallituksen kokouksen tarjoiluista 4,46 e.
Aleksi Pyykköselle ilmoituksesta PRHilmoituksesta 20 e.
Hyväksytään molemmat laskut.
7. Mitä kuuluu? kierros
Antti N: Ei ihmeempiä, pieniä juttuja ollut, chilliä oikeastaan.
Lauri: Turussa oli kivaa, sai ruhjeita jefupeleistä.
Mira: Koulukiireitä, ISS soitettiin käymään kotiin koska ovi ei mennyt kiinni, saatiin
korjattua parilla linkkarin vedolla.

Jooel: Kiirettä pitää, mutta niin varmaan kaikilla, positiivinen stressi on hyvää.
Mikko: Heräsi aamulla kuudelta, nyt väsyttää, kulki edestakaisin julkisilla pariin
otteeseen, tarkkaili ihmisiä ja teki muistiinpanoja. Oli mielenkiintoista ja hauskaa.
Johannes: Mitäs tässä, sälää tullut tehtyä.
Reetta: Tuli hirveen hyvälle tuulelle tiistaina, kun pelasi shakkia kaverinsa kanssa
(jonka opetti pelaamaan shakkia) ja voitti, vaikka kaveri uhosi harjoitelleensa kovasti.
Aleksi P: Turku on hyvä ja monipuolinen paikka, viikko on sujunut eri tapaamisissa ja
vuotta starttailtu eri osaalueilla. HalPersettä innolla odotellessa.
Helinä: Tosi kiireinen viikko, ollut ihan sekaisin viikonpäivistä kiireen vuoksi. Kiireen
pitäisi kuitenkin vähän hellittää helmikuulle tultaessa.
Aleksi T: Tosi kiireinen viikko, mutta toivottavasti jaksaa viikonloppuna valvoa ja juhlia.
Emmi: On ollut viime aikoina aikamoinen kiukku päällä, mutta nyt elämään on löytänyt
henkireiän, kun telkusta tulee Ensitreffit alttarilla ja OC:n täydelliset naiset. Kuitenkin
väsynyt.
Meri: Elämän suuri henkireikä on ollut se, että on voinut kuunnella Peltsin kiukuttelua
ja kilpahuutaa. Ja sit hänenkin oli pakko katsoa Ensitreffit alttarilla jaksoja.
8. Talous ja hallintoasiat
1. Budjetti
Reetta muistutti, että kaikkien toimareiden pitäisi tehdä omat budjettinsa
kuntoon. Kun budjetit ovat tehtynä, ne voi lähettää suoraan Reetalle. Sama
pätee toimintasuunnitelmiin. Deadline näille on tammikuun loppuun mennessä.
Keskustelua budjettien tekemisistä ja suunnitteluista.
17.20 Meri poistui.
2. Toimintasuunnitelmat
Käsitelty yllä.
3. Rahastonhoitajan maksuoikeudet
Esitettiin, että myönnetään rahastonhoitajalle oikeus maksaa ilman kokouksen
hyväksyntää Procountorin käyttömaksut, sekä IE:n tilavuokrat IE:n
kuittauksella.
17.23 Meri palasi.
Myönnettiin Reetalle oikeudet.
4. AYY:n kiltakummi
Tuulia Telin on Athenen kiltakummi AYY:n suunnalta.
AYY:llä on hyvin budjettia, eli virkistäytymiseen voisi pyytää avustusta.

Keskustelua virkistäytymisistä. Kannattaa välillä tehdä virkistäytymisiä, jotka
voivat olla oikeasti rentouttavia.
Sovitaan myöhemmin kokous, johon Tulia Telin voisi tulla mukaan.
5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat,
Hupiministeri)
Reetta on ollut yhteydessä toimareihin, toimintasuunnitelmat ovat hyvällä
mallilla.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?

9. Opintoasiat
1. Opettajatuutorointi
Opettajatuutoroinnin kick off oli tiistaina. Fuksit olivat innoissaan ja Emmillä on
toiveikas olo sen suhteen, että toimii hyvin tänä vuonna. Oli myös hyvä olla
mukana katsomassa, keihin olla yhteydessä tarpeen vaatiessa.
Verrattuna viime vuosiin opettajatuutorointi vaikuttaa varsin lupaavalta.
Mukana olleiden mukaan uudet tuutorit olivat tosi inspiroivia tyyppejä ja voikin
tulla aika hyvää “inputtia”.
2. Vaikuttamiskoulutus
Emmillä piti olla Pia Kuosmasen kanssa kokous, mutta sairaustapauksen
vuoksi se siirtyi myöhemmälle.
3. Koulutusohjelman itsearviointi
Eila Järvenpää ilmoitti, että kun Aalto auditoidaan ensi vuonna, niin siihen
liittyen pitää tehdä koulutusohjelman itsearviointi ensi kuun (helmikuun)
loppuun mennessä. Arviointiin tarvitaan mukaan opiskelijoita. Tähän liittyy
muutama tapaaminen, josta jutellaan tarkemmin koulutusneuvoston
kokouksessa. Lisää tietoa tulee koulutusneuvoston kokouksessa.
4. Toimareiden kuulumiset (
Abivastaava, Alumnisuhdevastaavat, Hallopedit)
Abivastaava on hoitanut hommiaan hyvin.
Alumnisuhdevastaavien kanssa tavattu tällä viikolla nopeasti, mutta saatu hyvin
aikaiseksi. Mikolla ja Pietarilla on selkeä projektisuunnitelma ja he lähtevät
aluksi kartoittamaan Otaniemen kiltoja, joissa alumnisuhteet toimivat hyvin.
Myöhemmin tarkoituksena toteuttaa workshoppeja sekä keskustelua Athenen

alumnihallituksen kanssa. Syksyllä alumniyhteistyö on tarkoitus käynnistää ja
pilotoida.
Pohditaan, olisiko yhteistyötä mahdollista aloittaa jo aikaisemmin, jos tarve
tulee. Alumneja voitaisiin myös kutsua vappuna Athenen teltalle. Kuudelta
Mikolla on ensimmäinen tapaaminen Prodekon alumnikoordinaattorin kanssa.
Emmi laittaa tänään hallopedeille sähköpostia. Ensi viikolla on
koulutusneuvoston ensimmäinen kokous.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Ensi viikolla on Koe kampus! tapahtuma, jonne tulee fukseja pitämään ständiä.
Emmi tapaa kaikki porukalla samana aamuna ja keskustelee heidän kanssaan
siitä, mitä info oikeasti on.
10. Tiedotusasiat
1. Ilmomasiina

2. Hallitusjuliste
Merillä oli tehtynä suunnitelma ja prototyyppi hallitusjulisteesta kalenteriidealla.
Katsotaan, otetaanko kuvat jo HalPerseessä vaiko myöhemmin.
17.45 Mikko LatvaKäyrä poistui.
Päätettiin, että kuukaudet valitaan myöhemmin esimerkiksi Facebookissa
keskustelemalla.
3. Killan Facebookpage
Pitäisi sopia, millä logiikalla killan Facebooksivua päivitetään. Olisi hyvä, jos
päivityksiä tulisi joka viikko. Tarvitaan vastuuhenkilö, joka pitää huolta sivulle
tulevista päivityksistä. Vastuuhenkilön tehtävänä olisi muistutella IE:tä,
yrityssuhdevastaavaa ja muita kuvien ja tekstien lisäämisestä.
Twitteriin voidaan laittaa samaa materiaalia kuin Facebooksivulle.
Päätettiin, että Johannes tai Helinä alkaa huolehtia siitä, että muistuttavat
Facebookpäivittäjiä päivitettävistä asioista. He sopivat asiasta keskenään
myöhemmin.
4. Salasanojen vaihto
Salasanojen vaihtamiselle voisi sopia tarkan päivän.

Päätettiin, että salasanat vaihdetaan ensi viikonlopun sunnuntaina eli 25.1.
5. Toimareiden kuulumiset (Kukan 
toimittajat
,
Kukan taittajat
,
ATKpartio
,
Ulottuvuusvastaava, Historioitsija
)
Kukan ideointisessio pidettiin, mutta siellä ei ollut ihan hirveästi porukkaa.
Ideoita kuitenkin onneksi saatiin. Nyt tarvitaan vain kirjoittajia. Myös fukseille
voisi mainostaa, että Kukka on siisti juttu ja kirjoittamisessa saa vapauksia.
ATKpartio ja ulottuvuusvastaava ovat kunnossa.
Historioitsijan kanssa hommat etenevät. Helinä on lounastamassa Johan
Kondratjeffin kanssa lähiaikoina historioitsijan hommiin liittyen.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Maililistojen rukkaamista on jatkettu ja muutoksia sähköpostilistojen nimiin on
tulossa. Helinä hoitaa tarvittavat muutokset ja ilmoittaa uusista osoitteista kun
ne varmistuvat.
11. Tapahtumat
1. Killanvaihto
Killanvaihto meni kivasti, kiitos kaikille, erityisesti Emmille ja Merille isosta
työmäärästä. Vaihdon rahaasiat hoidetaan Merin kanssa kuntoon.
Vaihdosta tuli AYY:ltä lasku, kun jääkaappi oli otettu pois päältä.
Ehdotettiin, että killanvaihto voisi olla ilmainen ja rahat voisivat tulla
toimarivirkistäytymistapahtumista. Virkistäytymiset eivät ole olleet kovin
suosittuja, kun taas vaihto on.
Keskustelua siitä, että Athenella voisi olla killanvaihdon lisäksi koko killan
uuden vuoden tapahtuma.
Killanvaihdossa ei saatukaan otettua valokuvia toimareista, eli siirrettiin se
myöhemmäksi.
Ehdotettiin, että ensi viikon kokouksen yhteydessä voitaisiin ottaa sekä
hallituksen yhteiskuva että toimarikuvia.
Meri ottaa asioista selvää. Keskustellaan asiasta myöhemmin.
2. HalPerse
HalPerse on huomenna. Huudellaan Facebookissa tarkemmin

autoaikatauluista. Varusteiksi “en tule yöksi kotiin” x2 .
Emmi tulee paikalle vasta lauantaina, eli jos tarve vaatii, hän voi tuoda
unohtuneita asioita mukanaan.
3. Talvipäivä 20.1.
Ensi viikon tiistaina on talvipäivä. Tapahtuma alkaa klo 14. Athenen hallitus
menee sinne pitämään rastia.
Sitä ennen on ulkkareiden ja Robertin haalarigaala. Ulkkarit on pyydetty klo 13
Olkkarille. Toive on, että kaikki hallituksesta pääsisivät paikalle.
Huomenna on ilmoittautumisen deadline. Antti N. ottaa kopin ja organisoi rastin
ja ilmoittautumisen.
4. Jämeränjälki 4.2.
Sähköpostiin on tullut ilmoittautumislinkki, ilmotkaa kaikki. Uutena listalle ovat
tulleet LTMK, Lutku ja ITMK, eli vastuuhallituslaiset ilmoittavat asiasta omille
toimareilleen. Ohjelma alkaa aamupäivällä ja jatkuu läpi päivän.
5. Toimareiden kuulumiset (
PikkuIE
, Lukkarit, 
Valokuvaajat
)
PikkuIE:lle kuuluu hyvää. Lukkareille ja valokuvaajille on myös laitettu viestiä.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Mira on tehnyt inventaarion varastosta.
12. Phuksiasiat
1. Toimareiden kuulumiset (
ISOvastaava
, ISOt, 
WappuWowwowwow
)
Aleksi Talsille kuuluu hyvää, ISOvastaava on edelleen Alpeilla.
2. Opettajatuutoroinnin kickoff

3. Tammiphuksit
Vuosi on lähtenyt hyvin käyntiin ja kursseja on mukavasti. Haalarit saadaan
ensi tiistaina.
4. Club X
Tänään pidettiin infotilaisuus fukseille. Paikalla oli oikein kivasti fukseja paikalla
ja pääjärjestäjät saatiin valittua: Ilona Rahnasto ja Joel Lappalainen. Lisäksi
muut vastuuhenkilöt saatiin valittua.

5. Talvipäivä

6. Kevään tapahtumat
Ensi viikolla aletaan kippareiden kanssa suunnitella fuksijäynää. Lisäksi
kevätretken paikkaa aletaan suunnitella.
7. Mitä muuta tuli tehtyä?
FTMK:n vaihto on tulossa, siinäkin on järkkäilemistä.
13. KVasiat
1. Hallituksen englanninkieliset tittelit
Ehdotettiin seuraavia vaihtoehtoja englanninkielisiin titteleihin:
Puheenjohtaja  President
Varapuheenjohtaja  Vice President
Rahastonhoitaja  Treasurer
Tiedottajasihteeri  Communications Responsible
Phuksikapteeni  Freshman Captain
Opintovastaava  Study Councillor / Studies Responsible
Ulkoneuvos  External Relations Councillor
Mediavastaava  Media Councillor / Media Responsible
Isäntä & Emäntä  Host & Hostess
Yrityssuhdevastaava  Business Relations Councillor / Corporate Relations
Responsible
KVvastaava  Exchange Captain
Ehdotus hylättiin. Keskustelua titteleistä.
Ehdotettiin, että otetaan käyttöön “Master of” tittelit.
Kiivas keskustelu titteleistä jatkui.
Puheenjohtajan käännös President on yleensä yrityksillä käytössä. Kuitenkin
ulkomaalaiset opiskelijat usein käyttävät termiä President. Chairman of the
Board olisi kuitenkin vastaavampi kuin President. Äänestettiin. Chairman  5,
President 2, tyhjiä 3. Nimettiin puheenjohtaja englanniksi Chairman of the
Board’iksi.
Nimettiin varapuheenjohtaja englanniksi Vice Chairman of the Board’iksi.
Keskustelua sihteerin englanninkielisestä tittelistä. Nimettiin tiedottajasihteeri
englanniksi Secretary’ksi. Lisäksi tarpeen vaatiessa hyväksi nähdyissä
yhteyksissä tiedottajasihteeri voi käyttää muotoa Secretary, communications

tai muuta sopivaa.
Nimitettiin phuksikapteeni englanniksi Captain of Freshman Education’iksi.
Nimitettiin opintovastaava englanniksi Academic Affairs’iksi.
Nimitettiin ulkoneuvos englanniksi External Affairs’iksi.
Nimitettiin mediavastaava englanniksi Master of Media’ksi.
Nimitettiin isäntä ja emäntä englanniksi Host’iksi ja Hostess’iksi.
Nimitettiin yrityssuhdevastaava englanniksi Corporate Relations’iksi.
Keskustelua KVvastaavan tittelistä ja siitä, onko “captain” tarpeeksi kuvaava
nimike. Nimitettiin KVvastaava englanniksi Captain of International
Students’iksi.
Keskustelua siitä, käytetäänkö termiä KVvastaava suomen kielessä vaiko
otetaanko englanninkielinen titteli käyttöön kaikkialla. Päädyttiin siihen, että
käytetään suomeksi edelleen nimikettä KVvastaava.
19.07 Pidettiin kokoustauko. Aleksi T., Johannes ja Lauri poistuivat.
19.18 Palattiin kokoustauolta.
2. Mitä muuta tuli tehtyä?

14. Yrityssuhteet
1. Futuricen terveiset 12.1.
Futurice lähtee mukaan tänäkin vuonna yhteistyöhön. Futuricelta halutaan
lähettää vanhoja athenelaisia piipahtamaan helmikuussa. Lisäksi Futurice
haluaisi enemmän uutta logoaan näkyville Olkkarille sekä vanhan logon
pallokuvio pois näkyviltä.
Futuricen uusi logo on vaihdettu myös verkkosivuille. Lisäksi heillä on toimiston
muutto tulossa, ja he haluaisivatkin siihen liittyen Kukkaan jutun.
Kuun lopussa tulossa myös juttua rekrylistalle, kun Futuricella aukeaa
kesätyönhaut.

2. Accenture CVklinikka
CVklinikka oli tiistaina, Accenturelta tykättiin.
CV:ssä pitäisi olla korostettuna, että kun haet, miksi haet, sekä “selkeys,
selkeys, selkeys”.
Klinikka sai kiitosta hallituslaisilta.
3. Kesätyöinfo helmikuun lopussa
Ehdotettiin, että kesätyöinfo järjestetään 19.2., ja sitä on jo alettu työstämään.
Tapahtumassa noin viisi firmaa voisivat tuoda roll upp’insa Olkkarilla ja pitää
pientä infoa. Paikalle on tulossa ainakin Start Up Life ja Futurice.
Esitys hyväksyttiin.
Päätettiin, että järjestetään pienimuotoinen rekrytapahtuma Olkkarilla
helmimaaliskuun aikana, johon kutsutaan 35 firmaa ja TEK.
4. Toimareiden kuulumiset (
Excumestari
,
Marathoonari
,
TEKkiltayhdyshenkilö
)
Jooel tsemppaa, että yrittää olla mahdollisimman paljon mukana Excumestarin
ja Marathoonarin apuna. TEKkiltayhdyshenkilön kanssa menee mukavasti.
Jooel pyrkii päivittämään materiaalien pohjia tämän vuoden aikana niin, että
ensi vuonna olisi vähän “freshimmän” näköistä.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Yrityssuhdetoimikunta selvittää, miten paljon “Olkkaria tukemassa” plakaatti
maksaisi. Yhtenä vaihtoehtona on myös juliste, joka olisi helppo ja edullinen
päivittää vuosittain tukijoiden muuttuessa.
Lisäksi on kontaktoitu paljon ja yritetään kontaktoida lisää.
15.
Ulkosuhteet

1. YPkortit
Ystävänpäiväkortti tulee suoraan kalenterihallitusjulisteesta. Kuvat pitäisi saada
otettua jo ensi viikolla, jotta kortit saadaan tarpeeksi ajoissa valmiiksi.
2. Hallitusaamupala
Prodekon, Fyysikkokillan ja Tietokillan edustajia ei ole vielä kutsuttu virallisesti.
Kuitenkin osalle heistä on jo puhuttu.
Päätettiin, että pidetään hallitusaamupala torstaina 22.1. klo 8.15 alkaen

Olkkarilla. Meri hoitaa loppujärjestelyt.
3. Pikkulaskiainen MK & PJK
Pikkulaskiaisen ilmo aukesi tänään. Athenelta on tulossa paljon porukkaa.
Athenen kautta menee rahaliikenne.
4. Tapaaminen Pisteen ja Käyn kanssa
Lounastapaaminen meni mukavasti. Mietittiin, että voitaisiin järjestää yhteisiä
pikkujouluja tai octoberfestejä Pisteen kanssa. Käy tykkäisi mainostaa omia
excujaan ja tapahtumiaan myös meidän jäsenistöllemme.
Keskustelua yhteistyömahdollisuuksista ja siitä, rajoitummeko vain Pisteeseen
ja Käyhyn vai voisimmeko tehdä yhteistyötä myös muiden järjestöjen kanssa,
kuten Nesun.
Katsotaan ensin, miten SCIaamupala menee. Sen jälkeen voidaan miettiä
myös esimerkiksi Pisteaamupalaa.
5. Infoähky 2015
Infoähky on alustavasti pe 13.11. Teekkariperinnejuhla on edellisellä viikolla.
6. Toimareiden kuulumiset (
Vuosijuhlatoimikunta
,
OTMK
,
SCIvastaava
)
Vuosijuhlatoimikunnan kanssa ei olla oltu vielä yhteydessä.
OTMK:n ja Namutädin kanssa ollaan tapaamassa ensi viikon tiistaina, minkä
lisäksi on ollut avoin Facebookkeskustelu käynnissä.
7. Mitä muuta tuli tehtyä?

16. Muu toiminta
1. Vuosijuhlaedustukset
Päätettiin, että Helinä ja Aleksi menevät edustamaan AYY:n vuosijuhliin 31.1. Lisäksi
Potentiaalin tasaukseen 14.2. menevät Julia Isotalo ja Joanna Mehtälä.
Cuba Nightin kutsu tuli, mutta sen kutsuvierasilmo on auki vielä kaksi viikkoa.
Mietitään edustusta tarkemmin myöhemmin.
2. Hallituksen virkistäytyminen
Olisi kivaa pitää rentoa, kokouksen ulkopuolista toimintaa hallitukselle. Esimerkiksi
keilaaminen voisi olla kivaa. Keskustelua virkistäytymisestä.
Päätettiin, että puhutaan tarkemmin virkistäytymisestä viikonloppuna.

17. Muut esille tulevat asiat
Meri tahtoo kutsua Aleksia Bossman’iksi.
18. Seuraava kokous
Vakiokokousaikaan yli puolet hallituksesta on muualla ensi viikolla.
Päätettiin, että Aleksi tekee doodlen ajasta tänään ja doodle pitää täyttää ennen
HalPerseeseen lähtöä, mutta viimeistään viikonloppuna.
19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 19.52.

