
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 
Hallituksen kokous 2/2014  
Aika: 8.1.2014, 14.00 
Paikka: A142, T-Talo 
Paikalla: Emmi Linkola, Reetta Arokoski, Aleksi Talsi, Tiitu Lahti, Atte Keinänen, Eeva Siika-
aho, Sofia Ahanen, Miikka Laitila, Aleksi Pyykkönen, kahvinkeitin, Jan Lundström (saapui 
kohdassa 5), Mikko Latva-Käyrä (saapui kohdassa 7.4) 
Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen 
Sihteeri: Emmi Linkola 
 

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin ajassa 14.18. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 
Kokouskutsu on lähetetty ajoissa. Paikalla on tarpeeksi jäseniä. Todettiin kokous 
päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valittiin Miikka Laitila ja Aleksi Talsi. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Lisättiin kohtaan 12.2 päivämäärä 6.2. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen. 

5. Ilmoitusasiat 
Aleksi Pyykkönen ilmoitti tuoneensa kokouspullaa.  

6. Mitä kuuluu? -kierros 
Atte: kiva että koulu alkoi. 

Eeva: väsyttää. 

Sofia: hyvää, uusi vuosi ja uudet kujeet. 

Emmi: kiire kirjottaa. 

Reetta: erittäin hyvää. 

Aleksi Talsi: elämänjärjestys selkiytyy, hyvää. 

Miikka: hyvää, väsyttää. 

Tiitu: elämä vähän hukassa.  

Aleksi Pyykkönen: teki GIFejä hallituskuvista. 

Jan: kaikkea jännää. Oli ekoissa laskareissa. 

7. Talous- ja hallintoasiat 
1. Vakiokokousaika 

 Aleksi Pyykkönen tekee Doodlen, johon muut täyttää sopivat ajat perjantaihin 
killanvaihtoon mennessä. 

2. PRH 



Aleksi Pyykkönen selvitti, tarvitaan vain Aleksin ja Tomi Laakson tiedot.  

3. Uusien toimarivirkojen haku 
Ulottuvuusvastaavan, marathontoimikunnan ja SCI-vastaavan haun tekstit on 
kirjoitettu ja Aleksi Pyykkönen lähettää sähköpostin. Kiltalaiset lähettävät lyhyen 
vapaamuotoisen hakemuksen hallitukselle ja tulevat, mikäli mahdollista, käymään 
hallituksen kokouksessa. Jos ei pääse kokoukseen, voi käydä juttelemassa 
hallitusvastaavan kanssa. 19.1. on hakemusten deadline ja toimarit nimitetään 
sitä seuraavassa kokouksessa. 

4. Toimintasuunitelmat ja budjetti 
Tiitu on laittanut vuoden 2011 toimintasuunnitelman Driveen, jotta kaikki voivat 
jakaa sen toimareilleen. Sofia lähetti 2012 tosun hallitukselle. 

Mikko Latva-Käyrä saapui ajassa 14.44. 

5. Hallituspinssit 
Pinssejä on ennen hankittu Virosta, Eeva ja Reetta selvittävät lisää. 

6. Sakkokäytännöt 
 Doodlejen deadlinesta 12h asti jokaisesta neljästä tunnista tulee yksi mieto, 12 
tunnista skumppa. Emmi lisää sakkolistaan säännöt. 

7. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat) 
Aleksi on laittanut mailia OTMK:lle ja kysellyt heiltä Meri Terhon nimittämisestä 
namutädiksi. Ovat suunnitelleet mitä haluavat tehdä vuotenaan. 

8. Mitä muuta tuli tehtyä?  
Annetaan Aleksi Pyykköselle ja Tomi Laaksolle käyttöoikeudet killan 
verkkopankkiin ja pankkitiliin. 

8. Tapahtumat 
1. Killanvaihto 10.1. 

Stormataan kokouksen jälkeen.  

2. HalPerse 17.-19.1. 
Perjantaina täytyy lähteä Otaniemestä viimeistään 16.30 jotta ehtii lauttaan. 
Keskusteltiin myöhemmistä lähtöajoista perjantaina ja lauantaina. Ilmon deadline 
on huomenna. Ohjelmaa mietitään ensi viikolla. 

3. Talvipäivä 21.1. 
Stormataan ensi viikolla. Tiitu on ilmonnut hallituksen rastin. Aleksi Talsi ilmoitti 
myös, että ISOilla tulee olemaan rasti. 

4. Man@gerin ja Indecsin fuksiexcu 20.2. 
Järjestetään OK20:ssä fuksibileiden tapainen tapahtuma. Man@ger ja Indecs 
ottavat pian yhteyttä bussifirmoihin kuljetuksia koskien. 

5. Toimareiden kuulumiset (pikku-IE, lukkarit) 
IE jutteli Emil Virkin kanssa lukkareiden toiminnasta, Emil on innoissaan ja 
hommat menee hyvin. IE ei puutu paljon lukkareiden toimintaan mutta 
yhteydenpito on tiivistä. Lukkarit sitsaavat puoleen hintaan.  



6. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Tapahtumista olisi kiva tehdä juttua Kukkaan. 

9. Opintoasiat 
1. Phuksien palautekysely 

Mikko lähettää kyselyn perjantaina. Kysely kartoittaa fiiliksiä syksyltä, tarkoitus on 
saada kokonaiskuva syksystä ja löytää ongelmakohtia. 

2. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Mikko ilmoitti, että Pietari Keskinen järjestää fuksi-alumnilounaat. 

10. Phuksiasiat 
1. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KV-vastaava, WappuHali) 

 
Aleksi Talsi on ollut sähköpostiyhteydessä toimareihin. Aleksi ja Joanna Mehtälä 
tapaavat pian ja suunnittelevat ISO-juttuja. Sofian ja Aleksin yhteistyö on lähtenyt 
käyntiin. 
 

2. Tammiphuksi 
 

  On tallessa.  
 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
 
Sofia tapaa phukseja Club X:ään liittyen piakkoin. IE vastaa ruuanlaitosta 
phuksien kevätretkellä, jonka päivämäärää ei ole vielä päätetty. 
 

11. Tiedotusasiat 
1. Hallitusjuliste 

Drivessä on kansiot onnistuneille henkilökuville ja ryhmäkuville paikan mukaan, 
kaikki voivat siirrellä kuvia.  

2. Athenen verkkosivujen päivitys 
Atte on tehnyt Excelin sivujen tarvitsemista päivityksistä ja alkaa nakittaa hommia 
viikonloppuna. 

3. Sähköpostilistat 
Emmi laittaa mailin kaikista listoista ja niille liittymisestä jäsenille ja tekee Tiitulle 
vujutmklistan.  

4. Kukka 
Atte on tehnyt Kukalle Facebook-ryhmän ja ollut yhteydessä toimittajiin ja 
taittajiin. 

5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan 
niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATK-partio) 

 
Atte moikkaa ATK-partiota ensi viikolla. Emmi on laittanut sähköpostia 
toimintasuunnitelmista omille toimareilleen. 
 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 
  - 



12. Ulkosuhteet  
1. Interaktio 25.-26.1. 

Otso Hannula laittoi mailia jäsenille ja hoitaa hommia. 

2. Pikkulaskiainen 6.2 
  Tiitu on saanut mailia ennakkolippujen ostamisesta myyntiin koululla. 

3. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri) 
 

Tiitu on laittanut mailia hupiministerille. 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 

13. Yrityssuhteet 
1. Killanvaihdon ja HalPerseen sponsorointi 

Makkarat kunnossa edelleen. Miikka selvittelee tänään mahdollisuutta sipseihin ja 
Futubeeriin. 

2. Sponssisuunnitelmat 
Ysvi alkaa ottaa yhteyttä yrityksiin parin viikon kuluttua. 

3. Tulevat excursiot 
McKinseyn excu tulee, muita ei vielä tiedossa. 

4. Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEK-kiltayhdyshenkilö) 
Ysvitiimille kuuluu hyvää, yhteys TEK-kiltayhdyshenkilöön on parantunut. 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Miikka tapasi eilen BMI-projektissa mukana olevia henkilöitä. 4.2 klo 18-> 
mukana olevien hallitusten tapaaminen. BMI-sitsit tulevat olemaan IE:iden 
hoidettavana. BMI tulee olemaan syksyllä 20.9-11.10.  

14. Muu toiminta 
1. Mitä muuta tuli tehtyä? 

SIKin vuosijuhliin alkoi ilmo, jonkun pitäisi ilmottautua. AYY:n vuosijuhlien ilmo on 
myös auki. Emmi laittaa killalle sähköpostia siitä, että haetaan osallistujia AYY:n 
vuosijuhliin ja antaa ilmoittautumisohjeet halukkaille.  

15. Muut esille tulevat asiat 
Sofia ilmoitti, että aikoo kutsua myös hallituksen kevätretkelle. 

16. Seuraava kokous 
Vakiokokousaikaan, joka sovitaan Doodlessa. 

17. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin ajassa 15.35. 

 
Pöytäkirjan tarkastajat: 
         
    
     



_______________________     _______________________  
Miikka Laitila       Aleksi Talsi 
 
 
Puheenjohtaja ja sihteeri: 
 
 
 
_______________________     _______________________  
Aleksi Pyykkönen      Emmi Linkola 


