
Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 20/2013, 11.9.2013 klo 8.15 Olkkarilla
Paikalla: Emmi Peltonen, Sofia Ahanen, Vesa Laakso, Lotta Ahanen, Pietari Keskinen, 
Christian Mohn, Otso Hannula, Edward Landtman (ajassa 8.25, kohdassa 4)
Puheenjohtaja: Otso Hannula
Sihteeri: Emmi Peltonen

1 Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 8.22.

2 Kokouksen päätösvaltaisuus

Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Kokous todettiin 
päätösvaltaiseksi.

3 Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Vesa Laakso ja Pietari Keskinen.

4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen

Lisättiin kohdaksi 7.3 AYY:n Edustajistovaalit. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.

Edward Landtman saapui kokoukseen ajassa 8.25.

5 Ilmoitusasiat

Postia oli tullut. Diskonttaus-kutsu saadaan kuulemma lähiaikoina.

6 Mitä kesään kuuluu?-kierros

Christian: Ellei joku ole huomannut, niin kesä on loppunut.
Otso: Eilen alkoi syksyn ainoa kurssi ja se on työläs.
Emmi: Ehti jo tervehtyä, mutta tuli kipeäksi uudelleen.
Edward: Ihan kivaa olla täällä taas. Opiskelun suhteen tavoitteet ovat korkealla.
Sofia: Kuuluu ehdottomasti parempaa kuin Eetulle. Viime viikolla oli phuksikapteeni, tällä 
viikolla on identiteetiltään myös Sofia.
Vesa: On niin onnellinen. Töitä pukkaa, opintoja vähemmän.
Lotta: Kuuluu oikein hyvää. Eilen alkoi kandin teko.
Pietari: Kuuluu ihan hyvää. Kävi eilen Tallinnassa merimuseossa.

7 Yhteiset asiat

7.1 Vakiokokousaika ke 8.15



Vakiokokousaika lyötiin lukkoon, mutta phuksisitsiviikon kokousaika sovitaan 
erikseen.

7.2 PTK-jäsenehdotukset
Jätettiin asia pohdintaan.

7.3 AYY:n Edustajistovaalit
Athene lähtee vaaleihin tänä vuonna Fyysikkokillan kanssa yhteislista Faktalla. 
Pietari rekryää noin 10 Athenelaista ehdokkaiksi. Osa ehdokkaista on jo rekrytty.

8 Talous- ja hallintoasiat

8.1 Olkkarin kahvi ja kahvivelat
Olkkarin kahvi on ollut ilmaista jäsenille 1.9. alkaen. Kahvivelkoja hoidetaan.

8.2 Olkkarille oma Wi-Fi
Vesa on selvittänyt, olisiko periaatteelisesti mahdollista, että Olkkarille hankittaisiin 
oma Wi-Fi. Vastaus oli kyllä. Ideana olisi saada Olkkarin netistä nopeampi. 
Päätettiin niputtaa tämä asia Olkkarin laajennettuun IT-varusteluun ja käsitellään 
asiaa tarkemmin seuraavassa kokouksessa.

Olkkaria koskien on tullut muitakin ehdotuksia. Näitä varten pitäisi saada 
selkeä kanava. Emmi tekee Olkkarille tätä varten listan, johon jäsenet voivat kirjata 
ehdotuksensa.

8.3 Mitä muuta tuli tehtyä?
Oltiin saatu hyväksyttäviä laskuja. Olkkarin ruoissa ei ole enää namutädin rahoja 
kiinni.

Saaja Summa Perustelu Päätös

Redfina Oy 52,10 euroa Phuksipistevihkot Hyväksyttiin

Merkillinen.fi 200,50 euroa Athene-haalarimerkit Hyväksyttiin

Meri Terho 199,30 euroa Namukassan pohjaa (171,54 euroa), 
ruokaa Olkkarille (27,76 euroa)

Hyväksyttiin

Meri Terho 92,02 euroa Kahvia (55,30 euroa), kahvimaitoa 
(21,60 euroa), suodatinpaperia (3,75 
euroa), tiskiharjoja ja tiskirättejä 
(11,37 euroa) Olkkarille

Hyväksyttiin

9 Phuksiasiat 

9.1 Orientaatioviikko
Orientaatioviikko sujui mallikkaasti. ISOt toimivat hyvin ja olivat oikeissa paikoissa 
oikeisiin aikoihin.

9.2 Mitä muuta tuli tehtyä?
Haalaritilaukset Puccinin kanssa on hoidettu loppuun asti. Eilen 10.9. oli 
Stadisuunnistus ja seuraavan viikon Phuksisitsejä on järjestelty.



Tiina Toskovic, Dario Nascimento, Erwin Ramburger, Mathieu Aria, Pouya Sam, Alfredo 
Reyes ja Andreas Rau saapuivat kokoukseen ajassa 9.18, esittäytyivät ja poistuivat ajassa 
9.28.

10 Opintoasiat

10.1 Mitä muuta tuli tehtyä?
-

11 Tapahtumat

11.1 Orientaatioviikon tapahtumat
Orientaatioviikon tapahtumat menivät hyvin. Nuotioillassa päästiin tänä vuonna 
niemen kärkeen.

11.2 Phuksisitsit
Ruoat, tila, esiintyjät ja työvoima on järjestetty. Ruokalan kanssa on sovittu, että 
järjestely juhlapäivänä voidaan aloittaa klo 15.30.

11.3 Kilta-alumnitapahtuma
Konseptoitiin killan ja alumnien yhteistä tapahtumaa. Esiin nousi ideoina kokkisota, 
urheilutapahtuma, baarikierros sekä speed dating -tyylinen tapahtuma. Keskusteltiin 
myös siitä, että tapahtuman tulee olla helposti toteutettava. Otso ottaa tapahtuman 
järjestelystä vastuun ja suunnittelu jatkuu.

11.4 Hallitusjazzit
Syksyllä on perinteisesti pidetty sitsit, joissa kaikki aiemmat killan hallitukset sekä 
nykyinen hallitus ovat sitsanneet. Mietittiin, kannattaisiko tapahtuma järjestää vain 
joka toinen vuosi, jotta paikalle tulisi aiempia vuosia enemmän porukkaa.

Päätettiin, että järjestetään tapahtuma alustavasti 22.11. ja Otso ilmoittaa 
tästä vanhoille hallituksille. Edward varaa tilan tapahtumalle.

11.5 Mitä muuta tuli tehtyä?
-

12 Tiedotusasiat

12.1 Phuksien tietojen keräys
Phuksien tiedot on kerätty.

12.2 Maililistojen putsaus
Poistetaan athene@athene.fi-lista ja Emmi selvittää, mitä muita listoja kannattaa 
poistaa.

12.3 Jäsenrekisterin ylläpito
Emmi laittaa AYY:lle viestiä, että maksaneiden lista tarvitaan jäsenrekisterin 
läpikäyntiin. Ne jäsenyydet, joita ei ole hoidettu AYY:n kautta, Emmi selvittää 
Christianin kanssa.



12.4 Mitä muuta tuli tehtyä?
Pöytäkirjat on laitettu killan verkkosivuille. Lisäksi keskusteltiin englannin käytöstä 
tiedottamisessa.

13 Yrityssuhteet

13.1 FutuBileet 11.10.
Valmistaudutaan rekryämään kiltalaisia töihin.

13.2 Syksyn excukalenteri
Excuja näyttää olevan paljon.

13.3 Marathon
Uusi ajankohta on lyöty lukkoon ja se on laitettu killan kalenteriin.

13.4 Mitä muuta tuli tehtyä?
-

14 Ulkosuhteet

14.1 Vuosijuhlat
Eilen 10.9. on väännetty ensimmäinen versio julisteen graafisesta ilmeestä. 
Järjestelyt etenevät muutenkin. Seuraavan viikon perjantaina alkaa kutsujen 
lähettely.

14.2 Mitä muuta tuli tehtyä?
-

15 Muut esille tulevat asiat

Christian laittaa killan budjetin muulle hallitukselle näkyville, jotta kukin voi helposti 
tarkistaa oman osa-alueensa tilanteen.

16 Seuraava kokous

Seuraava kokous doodlataan. Otso laittaa doodlen pystyyn.

17 Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 10.02.



Pöytäkirjantarkastajat:

__________________________ __________________________
Vesa Laakso Pietari Keskinen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

__________________________ __________________________
Otso Hannula Emmi Peltonen
Puheenjohtaja Sihteeri


