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1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ajassa 16.26. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Emmi Peltonen. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Postissa oli tullut kutsu Indecsin vuosijuhlille ja Kylteri-lehti. 

 

Emmi toi kokoustuomisiksi keksejä. 

 

6. Hyväksyttävät laskut 

 

Saaja Summa Perustelu Päätös 

Lauri Lavanti 2,49 TiKin vuosijuhlalahja Hyväksyttiin 

Kasper Kylmälä 14,90 Kirjekuoria ja 
postimerkkejä, Club X 

Hyväksyttiin 

Emmi Peltonen 4,38 Kokoustarjoilut 26.2. Hyväksyttiin 

Niklas Nisén 138,99 Apple-laturit Hyväksyttiin 

Meri Terho 32,07 KY-hallitusaamupala Hyväksyttiin 



 

 

7. Mitä kuuluu? -kierros 

Emmi: Palasi eilen Islannista, kiipesi kallion päälle ja näki siistejä juttuja. 

Aleksi: Kävi tekemässä lauantaina ekan tenttinsä puoleen vuoteen, nyt innolla odottaa illan 

sitsejä. 

Reetta: Teki itselleen lämpimiä voileipiä, mutta ei jaksanut syödä kaikkia. 

Helinä: Iloinen siitä, että sai teetä. 

Lauri: Tapasi ekaa kertaa kandiohjaajansa. 

Antti: Tuli viime viikolla hiihtolomareissulta, siitä suoraan Muistinnollaukseen. Eilen oli ISOsitsit. 

Jooel: Jutteli esimiehen kanssa töissä tänään. 

Meri: Katsoi Whiplashin ja ryhtyi syömään melatoniinia. 

 

 

8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Budjetti 

Reetta on keskustellut budjetista ihmisten kanssa, ja nyt budjetti on tappiolla vain 240 

euroa. Kaikki osapuolet ovat tyytyväisiä. 

 

Kutsutaan ensi kokouksessa kiltalaisia kuulemaan ja keskustelemaan 

budjettisuunnitelmasta. 

 

2. TEK 

Fyysikkokilta on viime viikolla linjannut, että he muodollisesti eroavat TEKistä. 

Käytännössä he eivät enää rekryä fukseistaan jäseniä TEKiin johtuen TEKin 

koulutuspoliittisesta kannanotosta, jossa ehdotetaan mm. lukukausimaksuja. 

 

Keskustelua aiheesta. 

 

Päätettiin, että tehdään vuosikokoukseen esitys siitä, että erotaan muodollisesti 

TEKistä Fyysikkokillan tavoin. 

 

Aleksi valmistelee esitykselle pohjan, minkä jälkeen sitä käsitellään tulevissa 

kokouksissa tarkemmin. 

 



3. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat, Hupiministeri) 

Ei mitään erityistä. Ulkoneuvos lounastaa hupiministerin kanssa. 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

9. Ulkosuhteet 

1. Metrocrawl 2015 

Päivämäärästä ollaan keskusteltu, alustava suunnitelma olisi maaliskuun viimeisellä 

viikolla maanantai tai tiistai. 

 

Ajankohta kuulostaa hyvältä. 

 

2. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, OTMK, SCI-vastaava) 

Hyvää kuuluu. 

 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Pääjuhlapaikka varmistuu ensi- tai sitä seuraavalla viikolla, ja muut sen perässä. 

 

10. Tiedotusasiat 

1. Jäsenrekisteri 

Helinä selvittää, miten jäsenrekisteriä voitaisiin parantaa ja tehostaa. 

 

2. Toimareiden kuulumiset (Kukan toimittajat, Kukan taittajat, ATK-partio, 

Ulottuvuusvastaava, Historioitsija) 

Helinä kävi historioitsijan kanssa arkistolla keskiviikkona 18.2. Athenen arkistohyllyt 

ovat melko tyhjät, historioitsija alkaa työstämään asiaa. 

 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Yleissääntönä on, että kaikkea pitäisi viedä arkistolle: haalarit, sitsiläsyt ja muu 

sitsimateriaali, Kukka-numerot (3 kpl/numero), tapahtumien julisteet jne. Jokaisen 

hallituslaisen tulisi huolehtia omista osioistaan ja vastuutoimareistaan näiden asioiden 

suhteen. 

 

Hallitus voi tehdä yhteiskäynnin arkistolla. Helinä tekee Doodlen mahdollisista päivistä 

myöhemmin. 

 



11. Opintoasiat 

1. DI-ohjelman opintosuunnitelma 

Opintosuunnitelman kommentit on nyt kasattu. Maaliskuun koulutusneuvoston 

kokouksessa tullaan hyväksymään opintosuunnitelma korjauksineen. Sitä ennen 

kuitenkin pidetään pari tapaamista, jossa opintosuunnitelmaa käydään läpi. 18.3. 

keskustellaan vielä aiheesta. 

 

2. Athenen kannanotto PoP:iin 

Professuurin perustaminen olisi Athenelle tärkeää, sillä informaatioverkostojen 

koulutusohjelmalla ei ole aiemmin ollut omaa professuuria. Muualla SCI:ssä, eri 

laitoksilla, löytyy omat PoP:nsa. 

 

Esitettiin, että Athene kannattaisi Professor of Practice -viran perustamista. 

 

Hylättiin esitys. 

 

Esitettiin, että Athene informaatioverkostojen opiskelijoiden kiltana kannattaa 

informaatioverkostojen koulutusohjelmaan liittyvän professuurin perustamista ja 

suhtautuu myönteisesti dosentti Risto Sarvaksen nimeämiseen virkaan. 

 

Keskustelua aiheesta. 

 

Hyväksytään esitys professuurin perustamisen kannattamisesta ja myönteisestä 

suhtautumisesta Risto Sarvaksen nimeämiseen virkaan. 

 

3. Varjo-opetus 

Opinto- ja yrityssuhdesektori lähtevät tekemään yhteistyötä varjo-opetuksessa. Pyritään 

keväällä kokeilemaan varjo-opetusta parissa sessiossa, minkä jälkeen opetusta 

voidaan tehostaa syksyllä. Ideoita aiheista saa ehdottaa. 

 

4. Toimareiden kuulumiset (Abivastaava, Alumnisuhdevastaavat, Hallopedit) 

Abivastaavasta ja alumnisuhdevastaavista ei ole kuulunut. Emmi on hallopedeista tosi 

tyytyväinen. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 



12. Yrityssuhteet 

1. Kesätyöinfon palaute 

Firmoilta tuli hyvää palautetta. Konsepti oli hyvä, mutta sitä voi vielä kehittää esim. 

järjestämällä sen aikaisemmin. Myös mahdollisuutta alumnitapahtuman ja kesätyöinfon 

yhdistämiseksi selvitetään. 

 

2. Allekirjoitetut sopimukset 

Futuricen ja Procountorin sopimukset on allekirjoitettu. 

 

3. Haalarit sponsoroinnit 

Haalareiden jalkasponssipaikat on varattu. Haalareista on keskusteltu myös 

fuksikapteenin kanssa. 

 

4. Toimareiden kuulumiset (Excumestari, Marathoonari, TEK-kiltayhdyshenkilö) 

Hommat ovat alkaneet toimimaan hyvin toimareiden kanssa. Pitkäaikaisempia 

yhteistyökumppaneita voitaisiin pyrkiä ottamaan mukaan opintoihinkin, esim. 

Tuotantotalouden studioon. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Viime viikolla oli viisi yritystapaamista, asiat etenevät. 

 

13. Tapahtumat 

1. Väärinymmärretyt 

Sitsit ovat tänään. 

 

2. Kaverisitsit 

Kaverisitsit ovat tulossa. 

 

3. Kämppäkarkelot 20.3. 

AYY:n järjestämä tapahtuma, jonka on tarkoitus vaikuttaa opiskelija-asumiseen. Ideana 

on rakentaa Alvarin aukiolle opiskelijakylä, jota varten AYY tarjoaa välineitä, ja siten 

kerätä näkyvyyttä. 

 

Laitetaan kiltalaisille tietoa tapahtumasta. 

 



4. Toimareiden kuulumiset (Pikku-IE,Lukkarit,Valokuvaajat) 

Pikku-IE on töissä tänään. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

14. Phuksiasiat 

1. Phuksijäynä 

Fuksit ovat ilmoittautuneet tapahtumaan. Tapahtumaa on suunniteltu pidemmälle 

arkkareiden ja prodekolaisten kanssa. 

 

2. Lakkitilaus 

Lakkitilauksista on tiedotettu. Markkinoille on tullut uusi lakki Wahlmanin rinnalle. 

 

3. PhabuISOrekry 

ISOrekryhakemuksia on tullut, samoin phabuISOhakemuksia. Atte Keinänen haki 

maisteri-ISOksi. 

 

4. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, ISOt, WappuWowwowwow) 

Eilen oli ISOsitsit, jossa juteltiin Laura Niemen kanssa. ISOt tulee ja 

WappuWowwowwow’lla menee kivasti. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Kevään kipparinvarttien doodle on avattu ja ilmottu. 

 

15. KV-asiat 

1. SCI-KV-tapaaminen 

Eilisessä tapaamisessa juteltiin tulevista vaihtareista ja tutkareista. Tämän hetkinen 

arvio infolle on EIT ICT:lle tulee 40 opiskelijaa, infon omaan maisterivaiheeseen tulee 5 

kansainvälistä opiskelijaa ja lisäksi NORDSECMOB:in opiskelijoita noin 15. 

 

2. Maisteriopiskelijat 

EIT ICT:ssä ja NORDSECMOB:issa on mukana myös suomalaisia opiskelijoita. 

Ehdotetaan, että näiden linjojen suomalaiset opiskelijat ovat mukana ulkomaalaisten 

opiskelijoiden kanssa orientaatioissa suomenkielisen orientaation sijaan. 

 

Kaikki maisterivaiheiden hakemukset ovat nyt sisällä eikä niitä tule enempää. Niitä ei 



ole vielä käsitelty koulun puolesta, mutta käsittely aloitetaan pian. 

 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

KV-ISOhakemuksia on tullut jo neljä, viides on lupautunut hakemaan. 

 

On tullut toivetta KV-workshopista, jossa käsitellään isoja linjoja KV-toiminnan suhteen. 

Lauri alkaa suunnittelemaan sitä. 

 

16. Muu toiminta 

1. Vuosijuhlaedustukset 

Jooel lähtee Indecsin vuosijuhliin. 

 

2. Hallitushärpäke 

Reetta on selvittänyt taskumattien tilannetta. Selvitystyö jatkuu. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

AlumniNET-asiaa voisi alkaa selvittämään. Jooel on yhteydessä alumneihin asiasta. 

 

18. Seuraava kokous 

Pidetään seuraava kokous vakiokokousajasta eroavasti keskiviikkona 4.3. klo 14.15. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 17.56. 


