Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 4/2015
Aika: 29.1.2015, 16.30
Paikka: TTalo, B122
Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Lauri Lavanti, Mira Lindroos, Jooel Friman,
Johannes Vainio, Reetta Arokoski, Aleksi Talsi, Emmi Peltonen, Meri Terho
Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen
Sihteeri: Helinä Hakala
1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 16.30.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski ja Meri Terho.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
Antti Nupponen saapui kokoukseen ajassa 16.32.
5. Ilmoitusasiat
Ei ollut tullut postia tai laskuja.
Reetta toi kokoustuomisiksi ruisnachoja, aakkoskarkkeja ja suklaata.
Keskustelua siitä, miten Athenen jäseneksi pääsee.
6. Hyväksyttävät laskut

7. Mitä kuuluu? kierros
Lauri: Huomasi, että pitäisi olla kivempi asenne salilla.
Aleksi T.: Kivaa, mutta flunssaa päällä.
Meri: Kävi katsomassa Pauli Putkosta ja ajeltiin Hämeenlinnaan. Siivosi oman
kämppänsä.
Jooel: Ihan kivasti, ei ihmeellistä.
Helinä: Ihan jees, melkein 25h läsnäolopakollisia luentoja ja harkkoja tällä viikolla,
uuden vuoden ennätys.
Aleksi P: Kävi vuoden ekalla excullaan, voitti selfie stickin. Tänään tehty elokuvan
kuvakäsikirjoitusta.

Reetta: Urheili tänään ekaa kertaa tänä vuonna ja sai siitä jäätävän päänsäryn. Voisi
kokeilla urheilla useammin kuin kerran kuukaudessa.
Emmi: Kanssa kamala päänsärky. Kävi Parolassa moikkaamassa Pauli Putkosta. Oli
myös Laurin synttärit.
Julia: Eipä mitään, kohta matikan koe ja sitten juomapeliilta.
Antti: FTMK:n vaihto oli ja meni, tuli painittua yöllä.
Mira: Hyvää kuuluu, varasi lennot Istanbuliin kavereiden kanssa, reittejä arvotaan.
8. Tapahtumat
1. Jämeränjälki 4.2.
Kaikki ovat saaneet vahvistussähköpostin.
2. Mediasitsit
Järkkäily on tuottanut paljon keskustelua, mm. kasvisruuista. Medialaiset
tekevät melkein kaikki ruoat. Ilmo aukeaa huomenna.
3. Toimareiden kuulumiset (
PikkuIE
, Lukkarit, 
Valokuvaajat
)
Lukkarimestari Henri Virtanen tavataan huomenna, hän on kovin odottanut
tapaamista. PikkuIE:lle kuuluu hyvää, samoin valokuvaajille.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Vaihto oli viikonloppuna. Eilen oli virkistäytymisreissu.
9. Yrityssuhteet
1. Kesätyöinfo
Infoon tulemisensa ovat varmistaneet Gofore, Futurice, DreamBroaker ja
StartupLife. Pohditaan myös rekrysaunaa. Kesätyöinfo järjestetään 19.2. Muita
firmoja on kyselty mukaan, mutta hiihtolomaviikon vuoksi ei välttämättä muita
pääse.
2. Toimareiden kuulumiset (
Excumestari
,
Marathoonari
,
TEKkiltayhdyshenkilö
)
On saatu palautetta Magentaexcun yhteydessä siitä, että ilmot ovat olleet
lyhyen aikaa auki. Isona ongelmana oli se, että firmalta tuli varmistus aika
myöhään ja siksi ilmoa ei saatu julkiseksi aikaisemmin.
Ilmot voisi jatkossa käynnistää tiettyyn, ilmoitettuun aikaan eikä sähköpostin
postilaatikkoon kilahtaessa.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Vuosijuhlista ja niiden sponsoroimisesta on juteltu. Firmat eivät ole
suhtautuneet niin positiivisesti juhlien tukemiseen kuin aiemmin. Eräät
aikaisemmista sponsoreista ovat jo ilmoittaneet, että eivät sponssaa tänä

vuonna. Uusia haalarisponsoreita ollaan kuitenkin todennäköisesti saamassa.
Myös budjettia pitäisi alkaa miettiä, jotta myös sponsseja ja niiden määrää
voitaisiin suunnitella kunnolla.
Keskustellaan ensi kokouksessa tarkemmin sponsseista ja budjetista.
Julia poistui kokouksesta ajassa 16.50.
10. Talous ja hallintoasiat
1. Budjetti
Budjettien deadline on lauantaina 31.1.
Budjettien saavuttua rahastonhoitaja Reetta kasaa pohjan hallituskeskustelua
ja budjettiriihtä varten.
Ehdotettiin, että budjettisuunnitelmasta tehtäisiin Googletaulukko, jota
kiinnostuneet kiltalaiset voisivat käydä kommentoimassa.
Mira ja Jooel poistuivat kokouksesta ajassa 16.54.
2. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat,
Hupiministeri)
Kulttuurineuvoksilla on oma sähköpostilista 
kulttuuri@athene.fi
.
He ovat
järjestämässä leffamarathonia.
Myös liikuntavastaavat ovat saaneet sähköpostilistansa toimimaan.
Hupiministerin kanssa ei mitään erityistä kerrottavaa.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Rahastonhoitaja ja puheenjohtaja kävivät pankissa siirtämässä heille tilin
käyttöoikeudet ja poistamassa ylimääräisten ihmisten oikeudet tililtä.
Pöytäkirjakansiosta löytyy taulukko. Sinne merkataan, kenellä pöytäkirjan
tarkastusvuoro. Kun tarkastukset on tehty, se merkataan taulukkoon. Sen
jälkeen pöytäkirja voidaan allekirjoittaa.
11. Ulkosuhteet
1. YPkortit
Ystävänpäiväkorttiehdotuksia julisteen kylkeen oli kaksi erilaista. Näistä
vaihtoehdoista kortiksi valittiin turkoosivalkoinen sydänkortti.

2. Hallitusaamupala
Perjantaina 13.2. voitaisiin järjestää hallitusaamupala KY:n kanssa. KY:n
puheenjohtaja selvittelee hallituslaistensa pääsemistä ja palaa asiaan.
3. Interaktio 2015
Tampereen suunnalle on lähetetty takaisin sähköpostia Interaktiosta, mutta
vielä ei ole tullut vastausta.
4. Toimareiden kuulumiset (
Vuosijuhlatoimikunta
,
OTMK
,
SCIvastaava
)
Vuosijuhlatoimikunnan kanssa on sovittu tapaaminen lauantaille ja OTMK on
siivonnut ja ollut aktiivinen. SCIvastaavaa tulee nähtyä myös lauantaina.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
OTMK:lla on ehdotus, että Olkkarin televisionurkkauksen videotykki siirrettäisiin
paremmalle paikalle. Niklas Nisén on yhteydessä Esa Heikkiseen asiasta.
Ehdotus hyväksyttiin.
12. Tiedotusasiat
1. Hallitusjuliste
Julisteesta on kaksi ehdotusta, toinen pysty ja toinen vaakasuunnassa.
Pystysuuntainen kalenteri sai innostuneen vastaanoton. Valokuvaaja Ilona
Rahnasto laittaa otetut kuvat Drivekansioon ja sitten sieltä jokainen voi mennä
valitsemaan oman parhaan kuvansa.
2. Sähköpostilistat
Ilmo toimareiden yhteystietojen saamiseksi on tehty. Toimarit ovat ilmonneet
aktiivisesti ja tähän mennessä kaikki ovat jättäneet aaltomailosoitteensa.
Myös hallituslaisten, joilla on jokin toimarivirka, toivotaan jättävän
yhteystietonsa.
Toimikuntien omille listoille liitetään mukaan myös vastuuhallituslainen, ei
muita. Yleiselle toimarilistalle ei tarvitse myöskään liittää hallitusta.
ClubXpostituslistaa ei oteta tänäkään vuonna käyttöön, vaan fuksit hoitavat
viestinnän itse valitsemallaan tavalla.
3. Hallituksen esittelyjuttu Kukkaan
Päätettiin, että Johannes hoitaa pohjan juttua varten ja muistuttelee kaikkia
tekemisestä. Johannes myös jakaa jokaisen tekstille vastuullisen, jonka
tehtävänä on huolehtia, että kuvaus on tehty kunnolla ja julkaisukuntoon.

Jutun deadline 8.2.
4. Toimareiden kuulumiset (Kukan 
toimittajat
,
Kukan taittajat
,
ATKpartio
,
Ulottuvuusvastaava, Historioitsija
)
Toimittajilla on paljon nakkeja, ja jos tekevät kaiken, tulee lehti. ATKpartiolla on
Hackathon tulossa. Ulottuvuusvastaavasta ei ole kuulunut.
Helinä lounasti tiistaina historioitsija Johan Kondratjeffin kanssa. Johan on
yhteydessä arkiston Tiina Metsoon siitä, että pääsisi käymään katsomassa
Athenen arkistoa. Johan myös lupasi huolehtia Olkkarilta viime vuoden
arkistoitavia kuntoon. Lisäksi Olkkarille halutaan arkistointilaatikko, jonne kaikki
toimarit ja hallituslaiset voivat käydä jättämässä arkistoitavaa tavaraa.
Päätettiin, että ollaan yhteydessä OTMK:hon arkistointilaatikon hankkimisesta.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Voitaisiin järjestää arkistokäynti koko hallitukselle. Helinä puhuu Johan
Kondratjeffille arkistokäynnin järjestämisestä.
Ehdotettiin, että hallituskuvia voitaisiin hyödyntää myös Facebooksivulla.
Hallituslaiset voisivat oman kuukautensa alussa postata oman kuvansa ja
pikkukuvauksen omasta sektoristaan.
Twitterin käyttöä on hoitanut Eeva Siikaaho aktiivisesti viime vuonna. Eeva
osoitti mielenkiintonsa jatkaa Twittertilin hoitamista, ja saa jatkaa sen kanssa.
Toimarisivu nettisivuilla on pystyssä. Jos ClubX haluaa nettisivut,
Johannekselle voi puhua asiasta.
Nettisivuilla on palautekorneri, ja sinne on jo tullut palautetta. Se on kuitenkin
yhä kytköksissä vanhan hallituksen Driveen. Johannes tutkii asiaa.
Päätettiin, että nettisivujen Hallitusosion yläosaan lisätään 
tiedottaja@athene.fi
osoite näkyville, koska sillä voidaan välttää koko hallituksen listalle tulevaa
tiedotuspostia.
Päätettiin, että nettisivuille laitetaan maininta, että viikkotiedotteeseen tulevien
tiedotteiden deadline on su klo 15.
13. Opintoasiat
1. Opintosuunnitelman kommentointi
DIvaihe on hyväksytty, mutta curriculumissa on edelleen viilattavaa. Sen voisi

pistää Driveen ja hallopedit voisivat käydä sen läpi. Koulutusneuvoston
hallopedien kanssa voisi sen jälkeen vielä miitata ja käydä asiat läpi.
2. Toimareiden kuulumiset (
Abivastaava, Alumnisuhdevastaavat, Hallopedit)
Alumnisuhdevastaavista Pietari Keskinen lähti Afrikkaan. Muuten homma
edistyy hyvin selkeän vuoden alussa tehdyn toimintasuunnitelman pohjalta.
Hallopedeilla oli SCIkoulutus eilen. Hyvää ja tärkeää perusasiaa tuli esille.
Ensi viikolla on Piia Kuosmasen pitämä vaikuttamiskoulutus.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Emmi varasi tilan vaikuttamiskoulutusta varten: A142. Athenen sivuille tulee
tiedotusta aiheesta, samoin viikkotiedotteeseen. Eilen oli kandiohjelman
itsearviontiworkshop, Johanna Rantanen ja Antti Tolppanen olivat siellä
edustamassa. Emmi juttelee heidän kanssaan myöhemmin tarkemmin asiasta.
Ensi viikolla on uuden maisteriohjelman itsearviointiworkshop, jossa arvioidaan
prosesseja. Emmi, Aleksi P. ja Mikko LatvaKäyrä ovat menossa sinne.
Emmi laittoi Athenen ryhmään viestiä aiheesta 
Aalto Introduction to Services
kurssin suorittamisesta 2op:n laajuisena
, mutta siihen ei ole vastattu.
14. Phuksiasiat
1. Kevään tapahtumat
Fuksijäynä on tulossa yhdessä Prodekon ja Arkkitehtikillan kanssa.
Kevätretken paikka alustavasti valittu.
ClubX on tulossa. Aleksi T on jutellut pääjärjestäjä Ilona Rahnaston kanssa
(Joel Lappalainen toisena pääjärjestäjänä), ja hyvin on lähtenyt käyntiin. Myös
ADtiimi on aloittanut hommat. Paikka ja tarkka päivä ovat vielä työn alla, mutta
ilmoitus tulee heti, kun varmistusta saadaan.
2. Phuksien opintoinfo
Opintoinfon päivästä infotaan fukseja pian, ja tarkemmin sitten, kun sisältö on
tarkemmin tiedossa. Info järjestetään 9.2.
3. Toimareiden kuulumiset (
ISOvastaava
, ISOt, 
WappuWowwowwow
)
WappuWowwowwowlle kuuluu hyvää, oli hieno FTMK:n vaihto. Phuksikapteeni
tapaa ISOvastaava Laura Niemeä huomenna. ISOvastaavalla menee
muutenkin hyvin ja budjetti melkein valmis.

4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Ulkkareiden lakut ovat olleet työn alla jo jonkin aikaa. Nyt lakuja pyytäneille on
lähetetty sähköpostia, ja projektin pitäisi olla päätöksessä.
6.2. on Äpyn ja Futuricen järjestämä Hackathon. Tietoa asiasta voi laittaa vielä
viikkotiedotteeseen ja Facebookiin, tähän mennessä tieto on tullut vain
rekrylistan kautta.
15. KVasiat
1. Ulkkareille tiedottaminen
KVvastaava Lauri alkaa lähettämään ulkkareille omaa sähköpostitiedotetta
heitä koskevista asioista.
Sitseistä ja muista Athenen tapahtumista olisi tärkeää laittaa infoa myös
englanniksi vaihtareille ja muille ulkkareille.
Killan kalenterissa osa kohdista lukee vain englanniksi, osa vain suomeksi.
Olisi fiksua, että tapahtumat olisivat molemmilla kielillä.
Nettisivuihin voisi tehdä myös käännöksiä englanniksi ulkkareita varten. Olisi
tärkeää, että englanninkieliset nettisivut olisivat kunnossa syksyksi. Käännöstyö
olisi kesälle hyvä projekti.
2. Scifisitsit
Suunnitteilla on hienot SCIsitsit ulkkareille lokakuussa, johon jokainen kilta
käyttää osan KVbudjetistaan. Myös SCIvastaavat voisi ottaa mukaan
suunnitteluun.
Asiaa suunnitellaan tarkemmin, kun budjetti on valmis.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Toimarille englanninkielinen käännös on volunteer.
Vaihtoinfon voisi järjestää nyt keväällä. Lauri laittaa koululle viestiä infon
järjestämisestä.
Keskustelua siitä, että vaihtoinfon voisi järjestää Nahkatorstain yhteydessä.
16. Muu toiminta
1. Vuosijuhlaedustukset
Vuosijuhlaedustuksia sovittiin seuraavasti:
 Muistinnollaus: Antti ja Lauri
 Kondensaatio: Meri ja Emmi

 Kuumahionta: Hallituksesta ei näillä näkymin kukaan pääse  Aleksi laittaa
Athenen listalle kyselyä edustushalukkuudesta
AYY:n vuosijuhlat ovat tänä viikonloppuna, lahjasta puhutaan myöhemmin.
2. Hallituksen virkistäytyminen
Meri tekee virkistäytymisdoodlen.
17. Muut esille tulevat asiat

18. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous torstaina 5.2. klo 16.15.
19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 18.21.

