Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 6/2015
Aika: 9.2.2015, 16.15
Paikka: TTalo, B122
Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Emmi Peltonen, Julia Isotalo, Mira Lindroos,
Johannes Vainio, Lauri Lavanti, Reetta Arokoski, Aleksi Talsi, Meri Terho, Jooel Friman
Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen
Sihteeri: Helinä Hakala
1. Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 16.18.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Julia Isotalo ja Jooel Friman.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys.
5. Ilmoitusasiat
Postissa on tullut kutsu Fyysikkokillan Fuusion, Maanmittarikillan
Kevätpäiväntasaukseen ja Man@gerin vuosijuhlille. Myös Tietokillan hallitusposteri ja
heidän lehtensä Alkorytmi tulivat.
Julia toi kokoustuomisiksi kotitekoisia brownieseja.
Hallitusjuliste on valmis.
6. Hyväksyttävät laskut

7. Mitä kuuluu? kierros
Emmi: Muuten kuuluu hyvää, mutta ehkä tulossa vähän kipeäksi. Lähtee alle kahden
viikon päästä Islantiin ja sieltä melkein suoraan Saariselälle, mikä piristää.
Julia: Oli kiva leipoa, hyvää kuuluu.
Mira: Hyvää kuuluu, nukkunut kolme päivää putkeen eli pirteä olo. Kone hajosi.
Johannes: Kukkadeadlinet menivät ohi.
Lauri: Oli hauskaa, heitti silmät sidottuna olevat KVedeltäjät lentokentälle. Vaihto!
Reetta: On mennyt hirveän hyvin.
Aleksi P.: Oli viikonloppuna hackathonissa ja useammissa treeneissä.
Helinä: Duuniprojektin julkkarit, oli mahtavaa!

Aleksi T.: Oli viikonloppuna suunnittelemassa Wappua FTMK:n kanssa, oli hauskaa
settiä ja tuloksellista. Kiireistä mutta hyvin menee.
Meri: Meni viikonloppu vähän niin ja näin  oli vastuussa Pikkulaskiaisesta.
Jooel: YTMK:n vaihto oli viime viikonloppuna ja muutenkin hauskasti meni viikko.
Yritystapaamisia ja muuta, nyt väsyttää.
8. Talous ja hallintoasiat
1. Budjetti
Joihinkin sektoreihin pitää vielä selkeästi paneutua, jotkut olivat ok.
Tutustumista ja keskustelua budjetin eri osaalueisiin. Hupiministerin
kulttuurivastaavien, fuksitoiminnan, lukkaritoiminnan, liikuntatoimikunnan ja
Infoähkyn budjetteja työstetään vielä.
2. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat,
Hupiministeri)
Hyvää kuuluu.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?

9. Phuksiasiat
1. Club X
Järjestelyt etenevät ongelmitta. Paikan metsästäminen on ollut vähän työlästä,
mutta etenee hyvin. ADtiimin hommat etenevät hyvin.
2. Phuksien kevätinfo
Keskiviikkona on kevätinfo, jossa käydään läpi kevään tapahtumia ja
teekkarilakkitutkintoa.
3. Kevään tapahtumat
Fuksien hommat etenevät hitaasti mutta varmasti. Ensi viikolla tarkoituksena
tehdä viime vuoden kippareiden kanssa suunnitelmat kuntoon.
4. Toimareiden kuulumiset (
ISOvastaava
, ISOt, 
WappuWowwowwow
)
WappuWowwowwow’lle kuuluu hyvää. ISOrekrytilaisuus on tulossa
keskiviikkona.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Opintoinfo oli tänään, oli menestys.
FTMK:n kanssa suunnitelmia tehtynä.

Haalarien maksamiset muun muassa tammifuksien ja ulkkareiden osalta pitäisi
hoitaa kuntoon.
Aleksi T. poistui ajassa 17.17.
10. KVasiat
1. Kuulumiset
EIT ICT opiskelijat tulevat myös ensi syksynä Athenelle.
KVISOjen haku käynnistetään ensi viikolla.
Lauri poistui ajassa 17.18.
2. Mitä muuta tuli tehtyä?
11. Yrityssuhteet
1. Kesätyöinfo
Infon järjestäminen on työn alla.
2. Palantirinfo olkkarilla 13.2. klo 16:30
Info on jo täynnä.
3. Toimareiden kuulumiset (
Excumestari
,
Marathoonari
,
TEKkiltayhdyshenkilö
)
Kivaa kuuluu kaikille.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Fuksipakettia on suunniteltu. Magentaexcu meni kivasti.
12. Ulkosuhteet
1. Hallitusaamupala
Aamupala on perjantaina klo 8.30 KY:n kanssa.
2. Toimareiden kuulumiset (
Vuosijuhlatoimikunta
,
OTMK
,
SCIvastaava
)
Vuosijuhlatoimikunnan kanssa menee hyvin. Muutenkin menee kivasti.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Ystävänpäiväkortit ovat valmiita ja menevät postiin. Infoähkyn juhlapaikkoihin
on tehty tarjouspyyntöjä.
13. Tiedotusasiat
1. Hallituksen esittelyjuttu Kukkaan
Esittelyjuttujen deadline oli eilen, mutta ne ovat vähän kesken edelleen.

Keskiviikkoaamuun mennessä juttujen uusi deadline.
2. Toimareiden kuulumiset (Kukan 
toimittajat
,
Kukan taittajat
,
ATKpartio
,
Ulottuvuusvastaava, Historioitsija
)
Kukkalaisille kuuluu hyvää, Hackathon oli kiva.
Historioitsija käy keskiviikkona arkistolla, Helinä menee mahdollisesti mukaan.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Toimareiden sähköpostilistat on nyt päivitetty. Kaikki toimarit eivät olleet
vieläkään ilmoittaneet osoitteitaan, mutta suurin osa onneksi oli.
Emmi lähettää listan hallopedeista, jotka voi lisätä opinnotlistalle.
14. Tapahtumat
1. Mediasitsit
Mediasitsit ovat huomenna.
2. Toimareiden kuulumiset (
PikkuIE
,Lukkarit,
Valokuvaajat
)
Toimareille kuuluu hyvää.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Väärinymmärrettyjä on suunniteltu, ilmo ja infoa tulee pian.
15. Opintoasiat
1. Opintosuunnitelman kommentointi
Kommentointi järjestetään ensi viikolla.
2. Varjoopetus
Varjoopetusta voitaisiin järjestää esimerkiksi maanantaisin klo 1617 kerran tai
kaksi kuukaudessa. Opetusta voisi järjestää asioista, jotka eivät suoraan
loksahda minkään tietyn kurssin piiriin. Risto Sarvas on luvannut auttaa
puhujien ja aiheiden järjestämisessä.
3. Toimareiden kuulumiset (
Abivastaava, Alumnisuhdevastaavat, Hallopedit)
Hyvää kuuluu.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Tekniikan edistämissäätiöllä on hyvä opettaja palkinto, johon Athene voisi
ehdottaa hyvää opettajaa.
Opintovastaava tekee kyselyn athenelaisille ehdokkaan haarukoimiseksi.

16. Muu toiminta
1. Vuosijuhlaedustukset
Meri selvittää, kuinka monta edustajaa saa mennä Managerin vuosijuhlille.
2. Hallituksen virkistäytyminen
Virkistäytyminen on tulossa tiistaina 24.2. Reetta selvittelee tänään
keilauspaikkoja.
17. Muut esille tulevat asiat

18. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään keskiviikkoaamuun mennessä täytettävän Doodlen
mukaisesti. 4. periodin vakiokokousaika doodlataan samaan päivään mennessä.
19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 17.49.

