Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 5/2015
Aika: 5.2.2015, 16.15
Paikka: TTalo, A142
Paikalla: Antti Nupponen, Johannes Vainio, Lauri Lavanti, Mira Lindroos, Julia Isotalo, Jooel
Friman, Aarne Leinonen, Matti Sippola, Helinä Hakala, Aleksi Pyykkönen, Reetta Arokoski,
Aleksi Talsi
Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen
Sihteeri: Helinä Hakala
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 16.19.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Mira Lindroos.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Ilmoitusasiat
Postissa oli tullut Vuorikautisetlehti, Fortunelehden numero, Arkkitehtikillan
hallitusjuliste sekä kutsu TF:n vuosijuhlille. Lisäksi ulkoneuvos Meri Terho oli jättänyt
ystävänpäiväkortit puheenjohtaja Aleksi P:n allekirjoitettavaksi.
Helinä oli tuonut tuomisina kahta vadelma ja suklaakääretorttuja sekä suolakeksejä.
6. Hyväksyttävät laskut
Helinä Hakalalle kokouksen pullatarjoikuista 5 e.
Hyväksytään lasku.
7. Mitä kuuluu? kierros
Antti N.: Eilen oli Jämeränjälki, nyt paha krapula.
Johannes: Eipä juuri mitään, ei mennyt yhtä myöhäiseksi.
Lauri: Jee, oli parasta, 60luku forever!
Mira: Oli kivaa, maailma ei pyöri enää niin pahasti.
Julia: Oli kivaa, mutta nyt varmaan silmätulehdus tulossa.
Jooel: Erittäin hyvää, sai paljon energiaa.
Aarne: Työnhakeminen käy työstä.
Masa: Odottelee innolla Kukkasessioita.

Helinä: Tavattiin ekaa kertaa VTMK:n kanssa edellispäivänä, eilen Jämeränjäljessä
mahtava meininki. Nyt tosi hyvä olo.
Aleksi P.: Eilen ja maanantaina oli molempina tosi hyvä päivä. Arkkaripaja on mahtava,
tuli maalattua ja hiottua.
Reetta: Hyvää kuuluu, oli tänään töissä, ei ollut eilen Jämeränjäljessä.
Aleksi T.: Oli järkkäilemässä Jämeränjälkeä, ehti nähdäkin osaa hallituksesta.
8. Talous ja hallintoasiat
1. Budjetti
Rahastonhoitaja on saanut kaikki muut budjetit paitsi Hupiministerin ja
Ulkoneuvoksen. Ei kannata kuitenkaan vielä käydä läpi juuri näiden parin
puuttuvan budjetin vuoksi. Muu hallitus voi mennä katsomaan Reetan omia
muistiinpanoja Drivesta, mutta kyseessä ovat vasta muistiinpanot.
2. Toimihenkilön nimittäminen
Esitettiin, että nimitetään Marianna Mattila alumnisuhdevastaavaksi.
Esitys hyväksyttiin.
3. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat,
Hupiministeri)
Kulttuurineuvokset ovat pistäneet pari ilmoa pystyyn (teekkarispeksi ja RWBK:n
keikka). Liikuntavastaavillakin on tulossa uusia tapahtumia ja urheilukokeiluja,
muun muassa jefua. Hupiministeri on Slushin kaadossa.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?

9. Phuksiasiat
1. Club X
Suunnittelu sujuu ja etenee, vielä ei ole fukseilla tullut suurempia kyseltäviä.
2. Phuksien opintoinfo
9.2. järjestetään phuksien opintoinfo, jossa kerrotaan sivuaineista sekä
kanditutkinnon rakenteesta ja DItutkinnosta.
3. Phuksien kevätinfo
Aleksi T. pitää phukseille infon siitä, mitä kaikkea pitää saada hoidettua
teekkarilakkitutkintoa varten.
4. Kevään tapahtumat
Kevätretken paikkavaraus on vahvistettu. Phuksijäynän järjestäminen etenee.

5. Toimareiden kuulumiset (
ISOvastaava
, ISOt, 
WappuWowwowwow
)
ISOvastaava on laittanut viestiä ISOrekrytilaisuudesta, joka järjestetään phuksien
kevätinfon jälkeen.
WappuWowwowwowlle kuuluu hyvää.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
PhabuISOjen mahdollinen haku tullaan järjestämään erikseen.
Fukseja on tiedotettu teekkarispeksistä.
10. KVasiat
1. Kuulumiset
Tarkoituksena on laittaa ensi viikolla ilmoitusta KVISOjen hausta.
Korkeakouluilta voi saada tukea KVISOille esimerkiksi bussimatkoihin, kun he
kulkevat pääkaupunkiseudulla yhdessä vaihtareiden ja muiden KVopiskelijoiden
kanssa.
Kansainväliset opiskelijat ovat perustamassa start up’ina ohjelmaa, johon
toivoisivat infolaisia testaajiksi. Kiitokseksi infolaisille annettaisiin haalarimerkki,
jossa olisi Athenen logo. Opiskelijat tiedustelivat, saavatko luvan käyttää Athenen
logoa.
Hyväksyttiin lupa käyttää logoa. KVvastaava Lauri tarkistaa vielä merkin kuvan
ennen niiden tilaamista.
KVopiskelijoiden teekkarilakeista ollaan laittamassa sähköpostia lähiaikoina.
2. Mitä muuta tuli tehtyä?
Voisi pitää ulkkarisaunaillan.
11. Yrityssuhteet
1. Kesätyöinfo
Viime viikolla varmistuneille yrityksille lähetetään infoa ja tehdään seuraavalla
viikolla Facebooktapahtuma. Olkkarin siistimisessä tarvitaan apua aamupäivästä
19.2.
2. Palantirinfo Olkkarilla 13.2. klo 16:30
Järjestetään Palantirinfo Olkkarilla yhdessä TiKin ja Inkubion kanssa.
3. Toimareiden kuulumiset (
Excumestari
,
Marathoonari
,
TEKkiltayhdyshenkilö
)

Homma toimii. Pyritään pitämään jokin pidempi kokous tiimin kanssa, kunhan
aikataulut antavat periksi.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
On pohdittu, mihin kaikkeen yrityssuhteita voisi yhdistää. Myös yritysvierailuja on
tehty, ja palavereita tulee edelleen.
Aarne Leinonen halusi informoida Käyttäjän Ystävät ry:n excuista. Sovittiin, että
Aarne puhuu aiheesta tarkemmin Jooelin ja Excumestarin kanssa.
12. Ulkosuhteet
1. YPkortit
Ystävänpäiväkortit ovat valmiina. Enää juliste pitäisi saada kuntoon. Viimeisetkin
valokuvat on saatu otettua.
2. Hallitusaamupala
Perjantaina 13.2. järjestetään aamupala KY:n kanssa.
3. Toimareiden kuulumiset (
Vuosijuhlatoimikunta
,
OTMK
,
SCIvastaava
)
Toimareita on tavattu. Vuosijuhlatoimikunnan kanssa on miitattu ekaa kertaa.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Hallitusjulisteesta tulee varmasti hieno, kuvat ovat kaikki hellyyttävän ihania.
13. Tiedotusasiat
1. Hallitusjuliste
Hallituskuvista suurin osa on Drivessa, kaikki voivat mennä valitsemaan parhaan
kuvansa.
2. Hallituksen esittelyjuttu Kukkaan
Pohja on Drivessä ja nyt sinne voi mennä kirjoittamaan juttuja. Juttujen deadline
on sunnuntaina klo 23.59.
3. Toimareiden kuulumiset (Kukan 
toimittajat
,
Kukan taittajat
,
ATKpartio
,
Ulottuvuusvastaava, Historioitsija
)
Toimittajille ja taittajille kuuluu hyvää. ATKpartiolla on hackathon tulossa.
Ulottuvuusvastaava on tyytyväinen.
Historioitsija jatkaa hommiaan. Hallituksessa ollaan edelleen kiinnostuneita
arkistokäynnistä. Helinä puhuu historioitsijalle asiasta.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Palautekornerin ratkaisun järkevöittämistä on alettu työstämään.

Ilmomasiinaa on myös alettu siivoamaan. Vanhoista ilmoista tulee säilyttää
tietynlaista statistiikkaa, mutta ei tarkkoja tietoja.
Toimareilta on tullut hyvin sähköpostiosoitteita, ja loputkin toimareiden
sähköpostilistat on nyt mahdollista päivittää ajan tasalle.
14. Tapahtumat
1. Jämeränjälki
Jämeränjälki oli eilen. Laskut tulevat myöhemmin.
2. Mediasitsit
Mediasitsien ilmo on täynnä. Ohjelmaa ja lukkarit on hankittu.
3. Laskiaisrieha+Gravitaatio
Fuksit on kutsuttu Facebooktapahtumaan. VT:lta saa minisuksia omien
kilpakelkkojen rakentamista varten.
4. Toimareiden kuulumiset (
PikkuIE
,Lukkarit,
Valokuvaajat
)
Toimareille kuuluu hyvää. PikkuIE hoiti hienosti nöyryytysillassa siivoukset.
Lukkareiden kanssa viestintä on ollut vähän hidasta, mutta muuten menee hyvin.
Valokuvaaja Ilona Rahnasto oli maanantaina kuvaamassa sitsit, oli hauskaa.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Ekat sitsit oli. Athene ja Prodeko käyttäytyivät erittäin hyvin.
15. Opintoasiat
1. Opintosuunnitelman kommentointi
Opintosuunnitelman kommentointitilaisuutta varten on tehty Foodle.
2. Vaikuttamiskoulutus
Piia Kuosmanen piti vaikuttamiskoulutuksen tiistaina. Huone oli täynnä ja
tilaisuus oli osallistujille antoisa.
3. Opintosektorin kuulumisia tiedote
Opintovastaava lähetti killalle kuulumismailin ja ajatteli tehdä vastaavan
kuulumismailin lähettämisestä tavan.
4. Itsearviointiworkshop
Workshop oli ja nyt on meneillään paljon keskustelua maisteriohjelman

suunnittelun menosta ja kehitysehdotuksista. Paikalla oli hyvä opiskelijaedustus.
5. Toimareiden kuulumiset (
Abivastaava, Alumnisuhdevastaavat, Hallopedit)
Alumnisuhdevastaava Mikko LatvaKäyrä saa avukseen Marianna Mattilan.
Hommat sujuvat hyvin. Myös hallopedeille kuuluu hyvää.
Risto Sarvas on tavattu. Hänen kanssaan ideoitiin varjoopetuksen pitämistä
Olkkarilla. Toimintaan voitaisiin ottaa myös yhteistyöyrityksiä mukaan.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?

16. Muu toiminta
1. Vuosijuhlaedustukset
Sovittiin, että Mira, Julia, Helinä ja Lauri edustavat Athenea Fuusiossa 14.3.
VTMK:lla on kasa TF:n vuosijuhlilla 21.3., joten viestintätoimikuntalaiset Helinä ja
Johannes lähtevät edustamaan sinne.
Muista vuosijuhlaedustuksista päätetään myöhemmin.
2. Hallituksen virkistäytyminen
Päätettiin, että järjestetään tiistaina 24.2. hallituksen virkistäytymisilta keilailun
merkeissä. Reetta ottaa selville keilauspaikoista.
17. Muut esille tulevat asiat

18. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään maanantaina 9.2. klo 16.15.
19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 17.33.

