
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 
Hallituksen kokous 31/2014 
Aika: 27.11.2014 klo 12.00 
Paikka: T-Talo, A142 
Paikalla: Tomi Laakso, Atte Keinänen (poistui ajassa 13.57), Mikko Latva-Käyrä, Aleksi 
Pyykkönen, Tiitu Lahti, Miikka Laitila, Lotta Ahonen (saapui ajassa 13.16, poistui ajassa 13.42), 
Anssi Grekula (saapui ajassa 13.16, poistui ajassa 13.42) 
Puheenjohtaja: Tomi Laakso 
Sihteeri: Tiitu Lahti 
 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous ajassa 12.00. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 
Kokous on kutsuttu ajoissa ja hallituksen jäseniä on paikalla päätösvaltainen määrä, joten 
todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Miikka Laitila ja Aleksi Pyykkönen. 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Lisättiin kohta 8.3. Pikainen talouskatsaus ja siirrettiin muita kohtia sen mukaisesti. Poistettiin 
kohta 14.2. Pleikkaritarvikkeet ja siirrettiin muita kohtia sen mukaisesti. Hyväksyttiin työjärjestys 
muutoksineen. 

5. Ilmoitusasiat 
Miikka ilmoitti itselleen sakkoa pullavuoron muistuttamisen unohduksesta. Fortune on saapunut, 
ja Miikka on saanut McKinseyltä ruotsinkielisiä esitteitä. 

6. Hyväksyttävät laskut 
Hyväksyttiin Royal Ravintolat Oy 14132,40 euroa, Infoähkyn illallinen. 
Hyväksyttiin Helsingin Messut Oy 3403,90 euroa, Infoähkyn tilavuokra. 
Hyväksyttiin Cosa Nostra Crew Oy 921,83 euroa, Infoähkyn jatkojen kalusteet. 
Hyväksyttiin AYY 152, 51 euroa, Infoähkyn paku. 
Hyväksyttiin Petit Moulin 95,65 euroa, Purkusession popcorn-kone. 
Hyväksyttiin AYY 79,80 euroa, Derneconin vuokra. 
Hyväksyttiin Astiva Oy 79,45 euroa, Infoähkyn kokkareiden lasit. 
Hyväksyttiin Mira Lindroos, 939,98 euroa, Purkusession ostokset. 
Hyväksyttiin Ilona Rahnasto 140,84 euroa, Infoähkyn kokkareiden ruoat ja koristeet. 
Hyväksyttiin Helinä Hakala 39,85 euroa, YJ-materiaaleja. 
Hyväksyttiin Antti Nupponen 375,00 euroa, Unisportin teekkarisarjojen sarjamaksut. 
Hyväksyttiin Antti Nupponen 41,00 euroa, kevään sulkapalloturnauksen kuluja. 

7. Mitä kuuluu? -kierros 
Atte: Hirveästi ryhmätöitä työn alla. Ensi vuoden BMI-pääjärkkääjä-nakki napsahti, odottaa 
innolla BMI:tä ja illan sitsejä. 
Aleksi: Helpotti elämäänsä siirtämällä kandin ensi keväälle. Sitsejä ja vujuja tiedossa.  
Miikka: Hyvää kuuluu, kiirettä pitää. Ihan kivaa, että jutut alkaa koulun puolesta loppumaan. 
Tänään menee neitsyys: ekaa kertaa holittomana sitseille!  
Mikko: Tänään lukkarointia, huomenna VK:n vujuja, sunnutaina risteilemään: KOULUPAINE! 
Esseen dedis, jota MLK on vääntänyt, siirtyi ja sit meni motivaatio. Odottaa kuitenkin kaikkea 
innolla. 
Tomi: Kuuluu hyvää, teki eilen viimein ryhmänsä kanssa käyttistä ja nyt kurssin suorittamisen 
tulevaisuus näyttää positiiviselta. Viime viikolla voitti yrityspelin vastoin odotuksia, oli tasaista 
nousua. Noppia vaikuttaisi tulevan syksyltä, ja ne ilahduttaa. Tänään sitsaamaan, ehkä 
toivottavasti vähän rauhallisesti. 
Tiitu: Ihan ok.  



8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Killan lippu 

Kunhan auto saataisiin lainaan, saadaan homma eteenpäin. Atte ja Tiitu ja Tomi sumplii 

auton lainaamista, ja koitetaan saada lippu valmiiksi itsenäisyyspäivän kulkueeseen. 

2. Uudet jäsenet 

- 

3. Pikainen talouskatsaus 

Aleksi on katsellut killan taloustilannetta. Yrityssuhteet on tehnyt ihan mielettömän hyvää 

duunia ja ylittänyt tavoitteet. Phuksiasiat on suunnilleen budjetissa, ISO-toiminnassa, 

kulttuuritoiminnassa, liikunnassa ja viestinnässä vähän voitolla, lukkareilla on edelleen 

gongin kunnostukseen budjettia, IE käyttänyt vähän enemmän kuin budjetissa. Olkkari 

käyttää koko budjettinsa. Infoähky teki aika rutosti tappioo. Phuksibileet tuotti hyvin, 

muutamaan ylimääräseen projektiin on mennyt vähän ylimäärästä. Muutama budjetoitu 

projekti on jäänyt tekemättä, joitain budjetoituja kustannuksia on hakematta (esim. 

kokoustarjoiluita, vujuedustuksia). Alkuvuonna tehdystä budjetista ollaan n. 300 euroa 

enemmän tappiolla. Kuitenkin ollaan tehty varastoon jääneitä hankintoja (haalarimerkit, 

pinssit), joten ne huomioiden ei tehdä edes alun perin budjetoitua tappiota.   

4. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat) 

Ensi tiistaina mahdollisesti Nahkatorstai. Niklas Nisénin kanssa on juteltu Pleikkarista, ja 

hän suositteli että pelit ostettaisiin digitaalisena (PS-tili, jolle saa krediittejä R-kioskilta). 

Perjantaina alkaa PS:n kaupassa Black Friday, eli kannattaisi olla skarppina. Pleikkaria 

varten pitäisi hankkia 2 ohjainta (á 60 euroa) ja pelejä. Pelit voisi ostaa ensi vuonna, 

koska on XBOX ja demopelit, mutta ohjaimet hankitaan tänä vuonna. Aleksi ohjeistaa 

Niken ostamaan värillisiä ohjaimia, ja varmistaa vielä budjetin jos vaikka kuitenkin 

ostettais pelejä vielä tänä vuonna. Antti meinaa vielä yrittää hankkia liivit Ethanalle. 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

9. Opintoasiat 

1. Uuden DI-ohjelman tilanne 

Uuden DI-ohjelman pitäisi olla kansissa, mutta on ilmeisesti vielä vähän vaiheessa. 

SIsältö on kuitenkin mietitty. Tuotantotalouden trackiin liittyen oli maanantaina hieman 

myrkyisämpi kokous, mutta päädyttiin kuitenkin yhteiseen näkemykseen. MLK ja Otso 

selvittivät sinne tulevat kurssit ja tsekkasivat vielä ihmisten mielipiteet. Nyt vaikuttaa jo 

hyvältä, viikko sitten oli vielä aika kamalaa. Nyt on kolme poolia, joista jokaisesta on 

valittava yksi ja sitten täydentää 25 noppaan mistä tahansa poolista. Opiskelijalla on 

paljon valtaa omasta koulutuksestaan, joten on kehitettävä opiskelijan tukemista 

valinnoissa. Trackit ovat hiukan erilaisia tiukkuudensa suhteen, esim. käyttiksen 

trackissa on aika selvä valmis kokonaisuus, tutan trackissa on enemmän valinnanvaraa.  

Median trackia ei ole vielä esitelty opiskelijoille. Hyvää duunia opiskelijoiden 

puolelta.Uudesta DI-ohjelmasta on ensi viikon torstaina tiedotustilaisuus.  

2. Koulutusneuvosto 

Tomi on käynyt juttelemassa dekaanin kanssa koulutusneuvostoista, ja dekaani ymmärsi 

kannan. Dekaani tekee vielä benchmarkkausta Aallosta muista korkeakouluissa ja 



juttelee ainakin Eero Elorannan kanssa. Tomi on pyytänyt dekaania pyytämään AYY:ltä 

lisää aikaa halloped-hakuun. Pidetään peukut pystyssä, että asia saadaan järjestykseen.  

3. Koulukansio 

Kilta ei osallistu Koulukansion hoitamiseen, vaan se on yksityishenkilöiden vastuulla. 

Mikolla on henkilökohtaisia joulusuunnitelmia. 

4. Toimareiden kuulumiset (hallopedit, SCI-vastaava) 

Emmi laittoi ensi vuoden hallopedeille ohjeita hakua varten, haku menee sunnuntaina 

kiinni. Kokoonpano saattaa muuttua kuitenkin koulutusneuvoston mahdollisen 

muutoksen myötä.  

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Opintopsykologi oli hyvä setti, Olkkarilla olleet tyypit jäivät kuuntelemaan. 10-15 henkilöä 

ainakin oli kuuntelemassa, oli onnistunut setti. Olkkarille voisi vastaavia settejä järjestää 

useamminkin.  

 

Lotta Ahonen ja Anssi Grekula saapuivat ajassa 13.16. 

Siirryttiin kohtaan 12.3. 

 

10. Tapahtumat 

1. AA-sitsit 27.11. 

Pieniä ylläreitä, mut hyvin menee. Siistiä päästä kyseisellä porukalla järkkäämään. 

2. Hallitussitsit 12.12. 

Siirretään ilmoittautumisen sulkeutumisen päivämäärää 9.12. Tomi lähettää mailin 

vanhoille hallituksille ja muokkaa ilmon.  

3. HalPerse 

Kaikki ovat foodlanneet. 16.1. ja 23.1. alkavat viikonloput ovat foodlessa parhaimmat. 

Opintoneuvoston vaihto todennäköisesti on 23.1 alkava viikonloppu. Laitetaan 

hallituksille molemmat tietoon, ja varmistetaan ensi viikolla päivä.  

4. Toimareiden kuulumiset (pikku-IE, lukkarit) 

Lukkarit on tehneet kivannäköisiä läsyjä. Gongista on muistutettu lukkareita. Emil Virkki 

hoitaa TTR:n laulukirjan tuet. Pikku-IE tänään viimeistä kertaa kokonaisessa 

kokoonpanossaan hommissa. 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Reetalle sakkoa kuulumisten unohtamisesta.  

11. Phuksiasiat 

1. Phuksien kuulumiset 

Phukseille kuuluu hyvää, kouludedikset lähenee, risteilyä odotetaan innolla. 

2. Nelikiltacruise 30.11.-2.12. 

Kaikki vaikuttaa hyvältä, phukseja on paljon messissä.  

3. KV-opiskelijat 

Kohta tulee muikkaria lakuista, Putsiinilta on kysytty haalareiden aikataulusta, ei saatu 

vielä vastausta. 

4. Kipparinvartit 



13 pidetty, phuksit on olleet positiivisella mielellä. Athenen meinikiä ja vuosikurssin 

yhteishenkeä kehuttu, kouluhommia on ollut paljon, mutta on ollut palkitsevaa. Jatkuu 

reilu viikon päästä. 

5. Hengailuilta 9.12. 

ISOjen kanssa sovittu, että tulee lautapelejä, haalarimerkkien ompelua yms. Phukseille 

ja kaikille muillekin.  

6. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KV-vastaava, WappuHali, ISOt) 

ISOja ja ISOvastaavaa on miitattu, ISOt kiireisiä, mutta hyvää kuuluu. 

7. Mitä muuta tuli tehtyä? 

FTMK:n kanssa on kokoustettu tiekarttaprojektista eli miten kylterit ja taiteilijat tulevat 

Otaniemeen. Phukseille laitettiin Infoähkystä maili. 

 

Siirryttiin kohtaan 13.1. 

 

12. Tiedotusasiat 

1. Kukka 

Juttuja on tulossa aikataulussa. Contact Forum -messut on ollut yhteydessä 

mainoksesta kiltalehteen. Atte vastaa tarjouksella, 300 euroa. Solitan juttua pitäisi hoitaa 

eteenpäin.  

 

Mikko Latva-Käyrä poistui ajassa 13.42. 

 

2. Nettisivujen päivitys 

Tosi paljon työsarkaa. Tapahtumakalenteri on hajalla, pitäisi olla melko helppo juttu. 

Toimihenkilö-sivut on hajalla, se on vähän haasteellisempi. Pöytäkirjat on lisättävä. 

Palkituista ei ole vielä uutista, Tomi hoitaa. 

 

Mikko Latva-Käyrä palasi ajassa 13.45. 

Siirryttiin kohtaan 12.4. 

 

3. Inf.tkk.fi 

Lotta ja Anssi tulivat esittelemään projektia. Palvelin-tilaa ei aluksi meinannut löytyä, 

mutta kun sivustosta tehtiin killan alainen, saatiin se AYY:n palvelimelle ja osoitteeksi tuli 

athene.fi/informaatioverkostot. Sivusto jaettu opintojen suunnitteluun, hakijoille 

suunnattuun osioon, Opintoneuvolaan ja yhteystietoihin. Puhuttiin kenellä on vastuu 

sivuston sisällöstä, ja mietittiin, että opintoneuvojalla voisi olla vastuu asiasta. 

Hallituksellakin kannattaisi kuitenkin olla sivusto mielessä, että päivittäminen ei jää. On 

puhuttu, että sivustolle tulisi konkreettisia tarinoita infolla opiskelevilta ja alumneilta. 

Etusivulle voisi integroida kahteen osaan jaetun blogin, johon näitä tarinoita laitettaisiin. 

Päivitystahti voisi olla esimerkiksi kerran kuukaudessa. Sivusto tarjoaa mahdollisesti 

paremman näkyvyyden abeille ja opiskelijoille ajan tasaisempaa tietoa opinnoista ja 

interaktiivisen työkalun suunnitteluun. Linkki Intoon olisi hyvä. Informaatioverkostot.fi 

voitaisiin yrittää ostaa Emil Virkiltä. Sivuston sisältöä pitää vielä kehittää, ja suunnata 

ehkä vahvemmin abeille. Aten kanssa katsellaan teknisiä juttuja. Sivusto olisi tarkoitus 



saada jouluksi valmiiksi, sisältö tosin ei välttämättä ihan valmistu sinne. Työryhmä on 

tehnyt oikein hyvää työtä tähän mennessä. 

 

Lotta Ahonen ja Anssi Grekula poistuivat ajassa 13.42. 

Siirryttiin kohtaan 12.1.  

 

4. Ilmomasiina 

Emil Virkki ja Joonas Rouhiainen ovat ilmoittaneet halukkuutensa kehittää, mutta 

varsinaista edistystä ei vielä ole tapahtunut. Projekti on käynnissä ja innokkaita tekijöitä 

näyttäisi olevan. 

5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan 

niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATK-partio, ulottuvuusvastaava) 

ATK-partion Flowdock puhisee höpinää.  

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Puhuttiin Olkkarin kirjalainaamosta. Nettisivuille voisi tehdä listan kirjoista, mitä hyllyssä 

pitäisi olla. Lainausvihkoon voitaisiin laittaa lappu, jossa kehotetaan rohkeasti 

mailaamaan myöhässä olevien kirjojen lainaajille, jos itse olisi halukas lukemaan kirjaa.   

 

Siirryttiin kohtaan 15.1.  

 

13. Ulkosuhteet  

1. Vuosijuhla 14.11. 

Joitain kuluja tulematta, muuten alkaa olla aika paketoitu homma. Lahjoille, jotka sotkee 

Olkkaria pitäisi tehdä jotain.  

2. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri) 

- 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Ensi viikolla ajatuksena puuhata joulukortit, Miikan kanssa puhutaan mille firmoille 

laitetaa. Pohdittiin Wähäjoulun lahjaa, ja päätettiin tuunata saatu mopoauto rollaattoriksi 

kunnon Pimp My Ride -tyyliin ja tehdään tuunauksesta video. 

14. Yrityssuhteet 

1. Yrityssuhteiden tilanne 

Joulukortteja pitää miettiä, ja kiitos-kortti Ähkystä on ollut mielessä juhlaa tukeneille. 

Excuja ja jotain pieniä rekry-juttuja ollut. Ensi viikolla on suunnitelmissa seuraajan ja 

hänen tiiminsä miittaaminen. 

2. Sponssitarpeita ensi vuodelle 

Miikka haluaisi pohtia etukäteen, mitä kilta tarvitsee ja millaisia sponsseja voidaan 

myydä. MLK ehdotti uutta isoa televisiota, Miikka oli myös miettinyt asiaa. Aleksi ehdotti 

kirjoja firmojen sponssaamana ja suosittelemana. Tenttiviikon jätskit voisi olla myös 

vaihtoehto. Ideoidaan ehkä vielä lisää ensi viikolla, kun enemmän porukkaa paikalla. 

3. Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEK-kiltayhdyshenkilö, Marathon-

toimikunta) 

Niklas Nisénin kanssa on juteltu pleikka-asioista. 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 



- 

 

Siirryttiin kohtaan 15.2. 

 

15. Muu toiminta 

1. Tietokonetarrat 

Atte on tehnyt tarjouspyynnön tarroista. 500 kappaletta digipainetuista vinyylitarroista tuli 

tarjous 223 euroa, pcv-muovitarroilla 189 euroa. 500 lienee liikaa, pyydetään uusi tarjous 

300. Sitä ennen kysytään vielä Eevalta referenssistä. 

 

Mentiin kokoustauolle 13.54. 

Palattiin kokoustauolta 13.57. 

Atte Keinänen poistui ajassa 13.57. 

Siirryttiin kohtaan 10.1. 

 

2. Museon tuoli 

Tämä viikko on vaikea, koitetaan ensi viikolla saada aikaan. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 
1. Itsenäisyyspäivän soihtukulkueen lippuairue 

Emmi tiedottaa asiasta, Aleksi T. kysyy ISOjen halukkuutta lähteä. 
2. Viimeinen kokous 

Deadline foodlelle perjantaina 23.59. 
3. Seuraajien perehdyttäminen 

Emmi on sopinut päivän, jolloin näkee Helinää. Myös Miikalla tapaaminen sovittuna. 
Muitakin pieniä perehdytyksiä on ollut. 

4. Muut asiat 
EIT:ltä oli halukkuutta tulla 5.12. Olkkarille kertomaan heidän ohjelmastaan, Tomi vastaa 
mailiin. 
 

17. Seuraava kokous 
 Päivitetään edellistä foodlea, deadline perjantaina 23.59. 

18. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous ajassa 14.29. 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat: 

         

    

     

_______________________     _______________________  

Aleksi Pyykkönen      Miikka Laitila 

 



 

Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 

 

 

_______________________     _______________________  

Tomi Laakso       Tiitu Lahti 

 


