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Puheenjohtaja: Antti Tolppanen 

Sihteeri: Mari Hirvi 

Paikalla:  

Antti Tolppanen 

Mari Hirvi 

Katri Saarinen 

Hanna Hämäläinen (saapui kohdassa 5) 

Katri Mäki-Kullas 

Cecilia Berg 

Georg Ostrovski (saapui kohdassa 5) 

Robert Kokkola (saapui kohdassa 7, poistui kohdassa 11.2, palasi kohdassa 13.3) 

Jesse Palo 

Ville Kumpulainen 

Kaarlo Kock (saapui kohdassa 8.2, poistui kohdassa 9.7) 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous 9.15. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä. 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Cecilia Berg ja Ville Kumpulainen. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Keskustoimiston supistuneet aukioloajat yllättivät, posteja ei ole haettu. 

 

Georg ja Hanna saapuivat 9.16.  

 

6. Hyväksyttävät laskut 

 

Rahankäyttöselvitykset: 

 

Saaja  Summa  Perustelu  Päätös 

Markus Taskinen  49,54€  Kahvia ja maitoa  Hyväksyttiin 
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Leevi Lappi  59,65€  Varaslähtöeväitä piknikille  Hyväksyttiin 

Ellen Aarinen  29,97€  Varaslähdön eväät  Hyväksyttiin 

Joel Lappalainen  19,75€  Alkoholittomia juomia 

Nuotioillan jatkoille 

Hyväksyttiin 

Liisi Korvenranta  43,99€  Varaslähdön piknikeväät  Hyväksyttiin 

 

 

7. Mitä kuuluu? -kierros 

Mari: Hyvää kuuluu, myöhästyi bussista. 

Katri S: Väsyttää, partiointivastuu tulossa. Isäntää kaivataan. 

Hanna: Elämäni pisin viikko menossa. 

 

Robert saapui kello 9.20.  

Hanna ilmoitti kokousevääksi raikkaita meloneita. 

 

Katri M-K: Hyvää kuuluu, väsyttää koko ajan. 

Cecilia: Mulle kuuluu oikein hyvää. 

Georg: Ei kummempia, rankka viikko. Homma etenee. 

Robert: Elämä on ihan harmillista. 

Jesse: Ihan ok. 

Ville: Ihan hyvä fiilis. 

Antti: Aika kipeä olo. 

 

8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Uudet jäsenet 

Hyväksyttiin killan varsinaisiksi jäseniksi Miki Lehto ja Jaakko Väkevä. 

 

2. Vaalit 26.10. 

Antti tekee alustavan ehdotuksen viroista. Sovitaan keskustelutilaisuus virkoihin 

liittyen. Jatkotila varattu, Antti varaa T1:n kokousta varten. 

 

Kaarlo Kock saapui 9.28. 

 

3. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatirehtöörit, VujuTMK, Namutääti, OTMK) 

Kaarlo kertoi, että isoimmat menoerät on vujujen osalta lyöty lukkoon, kesällä vietetty 

hiljaiseloa. Keskusteltiin. OTMK ei ole edistynyt hankinnoissa. 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 



 
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 
Hallituksen kokous 21/2017 
Aika: 6.9.2017, 9.15 
Paikka: T-talo, B121 

 

Matti on Barcelonassa, lähettää terveisiä.  

 

9. Tiedotusasiat 

1. Hallituksen esittelyjulkaisut 

Driven Viestintä-kansiosta löytyy someaikataulu. Kirjoitetaan tekstit Driveen. 

 

2. Toimihenkilöviestintä 

Laitetaan toimareille kuulumisia viikolla ennen vaaleja. Toimarien kiitostapahtumasta 

vastuu Katri S:llä, järjestetään tapahtuma marraskuussa vaalien jälkeen. Alustava 

päivämäärä tiistai 14.11.  

 

3. Sosiaalinen media 

Some on olemassa, Katri M-K:lla Spectaclesit kotona. 

 

4. Palaute-/yhteydenottolaatikko 

Nimetty hallituksen postilaatikoksi. Laitetaan laatikosta seuraavaan 

viikkotiedotteeseen. 

 

5. Kukkaviikonloppu 6.-8.10. 

Mari ollut yhteyksissä Majasäätiöön, asiat etenee. 

 

6. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaaja, Kukan 

toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija, Twitterguru) 

CTO ollut ahkera ja laittanut Otaxilta setit kuntoon yrityssektorin CRM:ää varten. 

Athene Angels -kontaktipankki on salasanasuojausta vailla valmis. 

 

7. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Valokuvaaja on kuvaillut phukseja. 

 

Kaarlo poistui 9.55. 

 

10. Tapahtumat 

1. IE-tiimin kesäpäivä 2.9. 

Kesäpäivät oli ja meni, jatkossa annostusta pitää säätää. Oli oikein mukava päivä, 

kaikilla on nyt essut. 

 

2. Aalto Party 8.9. 

Paikasta ei ole vielä tullut infoa, rastin rakentaminen alkaa yhdeltä.  

 

3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 

Katri tekee ryhmän kokouksen jälkeen. 
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4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Emännän koodaamat Polin Appro -nettisivut nyt ylhäällä. Päätettiin hankkia 

tapahtumia varten killalle kaiuttimet, budjettina 1000 euroa. CTO hoitaa. 

 

11. Opintoasiat 

1. Opintosektorin kuulumisia 

Hiljaista, harmillista kun kursseja lopetellaan. Tuta-trackista lähtee 2 kurssia ja 

mediasta 1. 

 

2. Jatko-opintoexcu 

Pietari Keskinen ehdottanut, että järjestäisi jatko-opintoexcun laitokselle. Excumestari 

koordinoi Pietarin kanssa. 

 

Robert poistui 10.03.  

 

3. Infon professuuri 

Antti ja Ville luonnostelevat kirjeen Athenen yhteistyöyrityksille. Tärkeää viestiä, että 

raha menee koululle ja tiettyyn tarkoitukseen, ei killalle. 2.10. Athene Angels 

-tapaaminen, jossa tarkoituksena draftata tiedotteet killan eri sidosryhmille. 

Seuraavalla viikolla tilannekatsaus varainkeruutilanteeseen. Cecilia ottaa asian esille 

OPN:n kokouksessa. 

 

4. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Abinaattorit, ABInat, BMI-vastaavat, 

Sosiaalipoliitikko) 

Cecilia tehnyt toimarichatin, joka oli menestys. Pizzaa ja Pähkinää ei edistynyt viime 

viikosta. Cecilia liitetty Abisitsit-keskusteluun. Abisektori esittäytynyt phukseille. 

Sosiaalipoliitikolle ehdotetaan tapahtuman järjestämistä. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

12. Yrityssuhteet 

1. Yrityssuhdesektorin kuulumiset 

Meininki hiljentynyt, mutta yritysilta etenee. Mukana Accenture ja Columbia Road, 

kiinnostusta myös EY:ltä ja Vincitiltä. 

 

2. Yritystapaamiset 

Ville käynytt Vincitillä viime torstaina. 

 

3. Merikortteli Case Night 
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Edistyy, firmoja löydetty mukaan. Palaveri lähiaikoina. 

4. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, 

TEK-kiltayhdyshenkilö) 

TEK-kiltayhdyshenkilö pitänyt infon phukseille, excumestari fasilitoi kovasti excuja, 

syksyn ensimmäisenä tulossa aTalentin phuksiexcu. Marathoonareilta ei uutta, heillä 

ollut vaihto 1.9. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

13. Phuksiasiat 

1. Phuksisektorin kuulumiset 

Viikko lähtenyt hyvin käyntiin, phukseilla kivaa ja tapahtumat rullaa. Vähän 

epäselvyyksiä maisteriphuksien kanssa. Hanna yrittää pitää phuksit kaukana 

teekkaristereotypioista. 

 

2. Orientaatioviikko 

Viikko jatkuu emännän, isännän ja kipparin osalta kiireisenä. Otasuunnistukset 

tänään ja huomenna. Phukseilla tänään suunnistus, perjantaina Aalto Party ja 

Afterparty. 

 

3. Laulusauna 14.9. 

Hyvää ruokaa ja  lauluja luvassa. Dominante ja ehkä kiltalaisten bändi esiintyy. 

 

Robert palasi 10.21. 

 

4. Phuksisitsit 15.9. 

Järjestelyjä setvitty Inkubion kanssa. Ruokaa on tulossa, esiintyjät vielä hakusessa. 

Hanna ollut yhteydessä McKinseyyn skumppiin liittyen. T-talon vaksien palkan 

maksamisesta ollut epäselvyyksiä. Hallitus töissä klo 12 alkaen. 

 

5. Unskin pitkä 

Futuricen kanssa keskusteltu tapahtuman ajankohdasta. Vaihtoehtoja selvitellään. 

 

6. Infotilaisuudet 

Phukseille tulossa monenlaisia infoja, esim. edunvalvontainfo kolmannella viikolla, pe 

22.9. TEK myös kiinnostunut osallistumaan. 

 

7. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena) 

ISOvastaava kiireinen iSOSitsien ja koulun kanssa, hommaa riittää mutta ne ovat 

sujuneet hyvin. Hercules ja Xena järjestivät eilen phutisottelun, tulossa olympialaiset. 
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Lajikokeilusuunnitelmia odotetaan innolla. 

 

8. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

14. KV-asiat 

1. KV-sektorin kuulumiset 

Hommat lähteneet hyvin käyntiin, KV-opiskelijat olleet aktiivisia. Phuksisitseille 

ilmoittautunut 24 KV-opiskelijaa.  

 

2. Varaslähtö 

Meni KV:iden osalta oikein mukavasti. 

 

3. Orientaatioviikko 

KV-opiskelijoita näkynyt paljon Olkkarilla. Jäsenmaksuja saatu jo monilta, n. 30 

täyttänyt yhteystietolomakkeen Ilmomasiinassa. Georg sanonut, että ilman 

jäsenmaksua ei pääse osallistumaan tapahtumiin tai käyttämään Olkkarin palveluja. 

 

4. ESTIEM 

Minskiläiset vieraat tulossa, Georg kertoi tulevasta ohjelmasta, julkaisee agendan 

facebookissa, jotta kiltalaiset voivat mennä moikkaamaan minskiläisiä.  

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Georg ja Hanna koittavat lisätä yhteydenpitoa, hyvää itsereflektointia.  

 

15. Ulkosuhteet 

1. Hallitusyhteistyö 

Ei uutta. 

 

2. Alumnitoiminta 

Alumnit järjestävät Pikkulintu-excursion. Alumnin hallitus lähettänyt infokirjeen 

syksyn tapahtumista. 

 

3. Athene Angels 

Lyhyt ja ytimekäs miitti takana, mietittiin voisiko Angels-toimintaa yhdistää johonkin 

olemassa olevaan tapahtumaan, esim. pikkujouluihin. Kontaktirekisterin 

lanseeraukseen liittyen suunnitteilla kampanja, jotta saataisiin mahdollisimman 

paljon porukkaa liittymään rekisteriin.  

 

4. Brändi 

Antti edistää alumnitutkimusta. 
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5. PD-anomukset 

Jesse laittanut hyvän postauksen facebookiin. Anomuksia ei vielä tullut. 

 

6. Tampere-matka 6.-8.10. 

Jesse sopinut työnjaon TiKin kanssa. Ohjelman suunnittelu etenee. 

 

7. SCI-tapahtuma 

Ei uutta. 

 

8. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat, Athene 

Angels -vastaavat) 

Kulttuuritorstait olleet vähän floppi. Antti jutellut Ellinooran kanssa TV-yleisöksi 

menemisestä, asia etenee ehkä. Jesse kyselee. Olkkariklubi ja Lightning Talks halutaan 

syksylle. Alumnisuhdevastaavia toivotaan Athene Alumnin hallituksen kokoukseen. 

 

9. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Helix kysellyt yhteistyöstä, saattavat olla yhteydessä.  

 

16. Muu toiminta 

1. Kiltalaisten aloitteet 

Ei ole vielä tullut aloitteita. 

 

2. Kiltatuotteet 

Phuksit ostaneet haalarimerkkejä innokkaasti. Antti tilaa lisää. Hallituksen 

Athene-paidoista kyselty, Mari järjestää swagansuunnittelukilpailun. Voittaja saa 

tuotteen ilmaiseksi.  

 

3. Vuosijuhlaedustukset 

TPJ:hin menossa osa hallituksesta. 

 

4. Sakkojen päivitys 

Robert ottaa tästä kokouksesta 2 m sakkoa. Hannalla ja Georgilla syytä armahdukseen. 

 

5. Seuraavan kokouksen pullavuoro 

Georg. 

 

6. Pöytäkirjojen tarkistukset 

Pöytäkirjat on tarkistettu, hyvää työtä! 

 

17. Muut esille tulevat asiat 
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Vaaliworkshop järjestetään keskiviikkona 13.9. kello 14. 

 

18. Seuraava kokous 

Sunnuntaina 17.9. kello 17.15.   

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous kello 11.06. 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 
  
  
  
  
_____________________________  ____________________________ 
Cecilia Berg Ville Kumpulainen  
  
  
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
  
  
  
  
____________________________  ____________________________ 
Antti Tolppanen Mari Hirvi  

 


