
 
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 
Hallituksen kokous 23/2017 
Aika: 25.9.2017, 8.15 
Paikka: T-talo, A106 

 

Puheenjohtaja: Antti Tolppanen 

Sihteeri: Mari Hirvi 

Paikalla:  

Antti Tolppanen 

Ville Kumpulainen 

Georg Ostrovski (poistui kohdassa 13.8) 

Jesse Palo 

Katri Mäki-Kullas 

Hanna Hämäläinen 

Mari Hirvi 

Robert Kokkola 

Kaarlo Kock (saapui ja poistui kohdassa 13.10) 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous kello 8.18. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä ja kokouskutsu on lähetetty ajoissa. 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin Hanna Hämäläinen ja Robert Kokkola. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Postissa tullut Median vuosijuhlakutsu. Jesse ilmoitti kokousevääksi croissantteja, 

viinirypäleitä ja naposteluporkkanoita. 

 

6. Hyväksyttävät laskut 

 

Laskut: 

 

Saaja  Summa  Perustelu  Päätös 

AYY  500,00€  Kukkaviikonloppu - laskutetaan 

Columbia Roadilta 

Hyväksyttiin 

 

Rahankäyttöselvitykset: 
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Saaja  Summa  Perustelu  Päätös 

Jesse Palo  17,99€  PT:n vujulahja  Hyväksyttiin 

Axel Cedecreutz  22,00€  Olympialaisten palkinnon 

korjaus ja kaiverrus 

Hyväksyttiin 

Joel Lappalainen  24,90€  Kaksi PS-peliä Olkkarille  Hyväksyttiin 

Anni Heinonen  22,30€  Stadisuunnistuksen ISOrasti  Hyväksyttiin 

Pekka Lammi  78,20€  Kahvia Olkkarille  Hyväksyttiin 

Pekka Lammi  33,08€  Kahvia Olkkarille  Hyväksyttiin 

Pekka Lammi  66,33€  Kahvia Olkkarille  Hyväksyttiin 

Katri Saarinen  136,67€  Wappusilliksen pehmiskulut. 

Laskutetaan Solinorilta 

Hyväksyttiin 

Ville Kumpulainen   887,00€  Kaksi uutta sohvaa Olkkarille  Hyväksyttiin 

 

 

7. Mitä kuuluu? -kierros 

Ville: Hauska viikonloppu, hyvä fiilis. 

Horhe: Hyvä olo, rankka viikonloppu takana. 

Jesse: Ihan jees. 

Katri M-K: Hyvä viikonloppu. 

Hanna: Tuparit olleet Jodel-menestys. 

Mari: Nilkka mennyt poks. 

Robert: Kurjaa. 

Antti: Oikein viihdyttävä viikonloppu, oikein romanttiset häät. 

 

8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Uudet jäsenet 

Ei uusia hakemuksia. Antti hoitaa lukuvuosi-ilmoittautumilistat AYY:ltä, Georg 

maksaneista KV-opiskelijoista. 

 

2. Vaalit 30.10. 

Perjantaihin mennessä kuvaukset viroista. Antti ja Katri M-K hoitavat vaalisivut 

kuntoon. Sihteeri ja PJ kokoukseen tulossa. Mari tuo ponnet seuraavaan kokoukseen. 
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3. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatirehtöörit, VujuTMK, Namutääti, OTMK) 

Olkkarin uudet sohvat tulleet, vanhoista sohvista pitäisi päästä eroon. 

Vuosijuhlatirehtööreillä nettisivut ja kutsut etenee. 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Matti on kertausharjoituksissa metsässä. 

 

9. KV-asiat 

1. KV-sektorin kuulumiset 

Kuuluu hyvää, KVTMK-sitsit olivat hauska kokemus KV-opiskelijoille. Georg oli 

auttamassa jatkoilla vujuTMK-hommissa, kiitos siitä hänelle. 

 

2. Unskin pitkä 

Suunnitteilla. Georg ideoi KV-isojen kanssa. 

 

3. ESTIEM 

Ei uutta. ESTIEMer-toimarivirkaa pitää mainostaa. 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

 

10. Opintoasiat 

1. Opintosektorin kuulumisia 

Rauhallista. VJP järkätään keväällä sittenkin, jee! Englanninkielistä kandiohjelmaa 

valmistellaan. Varjo-opinto-oppaassa kestää vielä. 

 

2. Infon professuuri 

Huomenna tapaaminen tulossa. 

 

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

Sosiaalipoliitikko) 

PizzaOravilla tänään tapaaminen. OlkkariZen meni hyvin. 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

11. Yrityssuhteet 

1. Yrityssuhdesektorin kuulumiset 

Kuuluu hyvää, perjantaina oli Futubileet. Vincit- ja DreamBroker-diilit loppusuoralla. 
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2. Yritystapaamiset 

DreamBrokerin kanssa tapaaminen tulossa. 

 

3. Merikortteli Case Night 

Yhteistä tapaamisaikaa kuuden eri osapuolen kanssa haastava löytää. 

 

4. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, 

TEK-kiltayhdyshenkilö) 

Ollut hyvä palaveri, rekrymestarin rooli syksylle ja ensi vuodelle tarkentunut. 

Excumestarin kanssa mietitty, että perinteisten excujen kokonaismäärää täytyy 

vähentää. Marathon lähestyy, marathoonarit työn touhussa ja hype päällä.  

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

12. Phuksiasiat 

1. Phuksisektorin kuulumiset 

Leikit ja laulut rauhoittuneet. Tällä viikolla tulossa paljon hommaa. 

 

2. Unskin pitkä 

Hyvällä mallilla. Synergioita mietitään. 

 

3. Infotilaisuudet 

Edunvalvontainfossa oli paljon osallistujia, hienoa. Tänä perjantaina infotilaisuus 

Infoähkystä ja vaalijatkoista. 

 

4. SCI-tapahtuma 

Hanna ja Jesse lyöneet hynttyyt yhteen tapahtuman suhteen, luvassa poikkitieteellistä 

puuhastelua ja sitsaamista. 

 

5. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena) 

ISOvastaavalla ei kummempaa, ekat ITMK-tapahtumat lähestyy. ISOjen kanssa luvassa 

paketointitalkoot. Liikuntavastaavat saaneet Olympialaisten pokaalin korjattua. 

 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Maaginen metallimies korjaa kipparin sauvan. 

 

13. Ulkosuhteet 

1. Hallitusyhteistyö 

Fysikkokillalle ja Prodekolle tehty ehdotukset yhteisistä tekemisistä. 
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2. Alumnitoiminta 

Afterworkeista tehty FB-event. 

 

3. Athene Angels 

Ei uutta. 

 

4. Brändi 

Ei uutta. 

 

5. PD-anomukset 

Patrik Marin on hakenut 50 euroa Junctionin lentolippuihin. Myönnettiin Patrikille 

apuraha. 

 

6. Kissakahvila 

Hinnaksi paljastui 350€ tunnilta, joka on hiukan liikaa. 

 

7. Tampere-matka 6.-8.10. 

Ilmo auennut, Jesse tekee hehkutuspostauksen.   

 

8. SCI-tapahtuma 27.10. 

Kipparit nyt mukana tiimissä, toivotaan, että Academic Advisoreista monet 

osallistuisivat. Tapahtuma etenee, jee! 

 

Georg poistui 9.08. 

 

9. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat, Athene 

Angels -vastaavat) 

Kulttuurineuvoksilta tulossa kolme tapahtumaa syksylle: Yhteislähtö Noin viikon 

uutisiin, Olkkariklubi sekä Lightning Talks. Alumnisuhdevastaavat aktivoituneet. 

 

10. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Jesse ja Robert olleet PT:n vujuilla fyssalaisten ja inkubiolaisten seurassa. 

 

Kaarlo Kock saapui kello 9.14. 

Kaarlo Kock poistui kello 9.19. 

 

14. Tiedotusasiat 

1. Hallituksen esittelyjulkaisut 

Julkaisut edistyy, Katri M-K:lla tänään julkaisu ja snäppi. 

 

2. Sosiaalinen media 
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Yritetään päivittää aktiivisesti. 

 

3. Kukkaviikonloppu 6.-8.10. 

Kukkaviikonloppuun ilmoittautunut hyvin porukkaa, jee! Tapahtumaa odotetaan 

innolla. 

 

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

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

Valokuvaajia muistuteltu, että facebookissa hyvä postata kuvien julkaisemisesta. 

Kukan toimituksesta suurin osa lähdössä Kukkaviikonloppuun. Mari kertoo 

päätoimittajan roolin muutoksesta toimitukselle. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

15. Tapahtumat 

1. Haalarisitsit 28.9. 

Sitsit tulee. Lukkareita löytyy. Hyvältä näyttää. 

 

2. Sitsisponssi 

Ei tapahdu. 

 

3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 

- 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Emännästä tullut sunnuntaina täti. 

 

16. Muu toiminta 

1. Kiltalaisten aloitteet 

Ei uutta. 

 

2. Kunniamerkit 

Sovitaan seuraavan kokouksen sopimisen yhteydessä miitti kunniamerkkeihin liittyen.  

 

3. Kiltatuotteet  

Antti tilannut haalarimerkkejä, Mari laittanut swägikilpailun pystyyn. 

 

4. Vuosijuhlaedustukset 

- 
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5. Sakkojen päivitys 

Ei sakkoja tästä kokouksesta. 

 

6. Seuraavan kokouksen pullavuoro 

Cecilia. 

 

7. Pöytäkirjojen tarkistukset 

Ajallaan. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

Hannalla käty Ojakkalassa vuodenvaihteessa. 

 

18. Seuraava kokous 

Maanantaina 2.10. kello 14.30 T-talolla. Kunniamerkkeihin liittyvä tapaaminen kello 15.00 

keskiviikkona 4.10. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous 9.46. 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 
  
  
  
  
_____________________________  ____________________________ 
Hanna Hämäläinen   Robert Kokkola  
  
  
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
  
  
  
  
____________________________  ____________________________ 
Antti Tolppanen Mari Hirvi  

 


