
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 
Hallituksen kokous 34/2014 
Aika: 18.12.2014 klo 14.00 
Paikka: T-Talo, A142 
Paikalla: Reetta Arokoski, Tiitu Lahti, Tomi Laakso, Aleksi Talsi, Miikka Laitila, Mikko Latva-
Käyrä, Aleksi Pyykkönen, Emmi Linkola 
Puheenjohtaja: Tomi Laakso 
Sihteeri: Emmi Linkola 
 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous ajassa 14.02. 

2. Kokouksen päätösvaltaisuus 
Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen 

jäseniä, todettiin kokous päätösvaltaiseksi. 

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

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan.  

5. Ilmoitusasiat 
Tiitu toi sipsejä ja klementiinejä. Postissa saapui fyssan joulukortti, kutsu 
Potentiaalintasaukseen, LKS:n joulukortti, kutsu LKS:n vujuille, Fortune-lehti ja sen 
tilauksen jatkamisvaihtoehtoja, Kolehti, AYY:n keskustoimistolta joulukortti, KIKiltä 
joulukortti, kutsu Kuumahiontaan, Pykälältä joulutervehdys. Reetta sanoo Anastasia 
Lipiäiselle Fortunen tulevasta jatkotilauslaskusta. 

6. Hyväksyttävät laskut 
Hyväksyttiin JRC Markkinointi Oy:lle haalareista 730,39e, Tiitu Lahdelle Infoähkyn 
valoista, joulukorttimateriaaleista ja kokoustarjoiluista 146,95e, Sini Leskiselle Infoähkyn 
tarvikkeista 80,30e, Aarne Leinoselle 3D-printterin muovista 35,32e, Väinö Yrjänäiselle 
dieselistä Infoähkyn pakuun 9,49e, Freese Coffeelle eli Koffee Experience Oy:lle 
kahvimaistelusta ja kahvimyllystä 175,21e, Munsuljin ry:lle Infoähkyn jatkojen 
esiintymisestä 250e ja Miikka Laitilalle parkkimaksusta Infoähkyn roudailuun ja 
kokoustarjoiluista 10,97e. 
Ei hyväksytty Aleksi Taipaleelle 4,90e Olkkarihengailun nyyttäritarjoiluista. 

7. Mitä kuuluu? -kierros 
Reetta: on vienyt firman puolesta kakkuja asiakkaille joululahjaksi tällä viikolla. 
Tiitu: kuuluu hyvää, lomailee mutta silti juoksee paikasta toiseen. Tänään bailailee 
vuosikurssin kanssa. 
AT: tiistaina oli kivaa kun sai puoliksi lomailla. Muutenkin kiva päästä lomailemaan.  
Tomi: on lukenut sosiologiaa ja tuntuu yllättävän kivalta lukea koulukirjaa. Huomenna 
tentti ja sitten se on toivottavasti ohi. Ei ole vielä ehtinyt ostaa yhtään joululahjoja. Menee 
tänään PK:n konserttiin ja syömään. Ei tiedä onko missään vaiheessa lomaa. 
Miikka: NBF vielä pitäisi tehdä, mutta tentit on ohi. Viikonloppuna toivottavasti 
lomailemaan.  
Mikko: ollut aika kiva viikko, ei ole tullut tehtyä mitään järkevää mikä on tosi jees. Tältä 
viikonlopulta suoritettu ⅖ pikkujouluja. 
AP: pelasi Pleikkaria alkuviikolla, sitten tajusi että pitäisi tehdä hommiakin. Joulu tulee ja 
loma on ihan kiva. 
Emmi: vikat tentit ohi ja koko kevät “lomailua” Singaporessa tiedossa. 

8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Killan lippu 



- 

2. Uudet jäsenet 

Mikko Rajala maksoi jäsenmaksunsa. 

3. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat) 

Mediayhteiskunta-kirjaa kaipailtiin Olkkarilla.  

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Aleksi P on kouluttanut uutta rahastonhoitajaa. Reetta yritti Aleksi T:tä mutta Antti 

halus. Uudella hallituksella oli järjestäytymiskokous. 

9. Tiedotusasiat 

1. Kukka 

Ilmestyy pikkujouluissa. Kukka-budjetti ylittyy reilusti koska viimeiseen lehteen tuli 

paljon odotettua enemmän sivuja.  

2. Nettisivujen päivitys 

Atte on tekemässä jokavuotista CD-varmuuskopiota nettisivuista. 

3. Inf.tkk.fi 

- 

4. Ilmomasiina 

- 

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

niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATK-partio, ulottuvuusvastaava) 

Ulottuvuusvastaava osti uutta muovia 3D-printteriin ja tiedotti siitä kiltaa. 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Emmi lähetti Pikkulaskiaisesta eteenpäin tietoa Meri Terholle. 

10. Opintoasiat 

1. Uuden DI-ohjelman tilanne 

Tuta-trackin tekninen sivuaine ei pitäisi olla pakollinen, vaan ehtona pitäisi olla 

koko tutkinnon 50op teknistä sisältöä. ICT in Business-trackin 

tarkoituksenmukaisuudesta oli myös keskustelua, koska track on laajempialainen 

eikä yhtä erikoistuva kuin muut trackit.  

 

Aleksi Talsi poistui 14.54. 

 

2. Koulutusneuvosto 

Kahden tutalaisen piti vetää hakemuksensa pois kandineuvostosta jotta Miika 

Ruissalo voidaan valita (koska Miika oli hakenut väärään paikkaan). 

3. Opetuksen johtoryhmä 

Ensi vuoden juttuja. 

4. Toimareiden kuulumiset (hallopedit, SCI-vastaava) 

- 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Koulukansio on virallisesti täynnä, sinne ei enää saa lisättyä ihmisiä. 

Aleksi Talsi palasi 14.59. 

 

11. Yrityssuhteet 



1. Yrityssuhteiden tilanne 

Miikka on laittanut killalle eteenpäin rekryviestejä. Joiltain firmoilta on tullut 

joulutervehdyksiä. Miikka kokoaa yhteystietoja ensi vuoden ysviä varten ja kiittää 

Infoähkyyn osallistuneita firmoja.  

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

toimikunta) 

Hyvää kuuluu, TEK-kiltayhdyshenkilöltä ei todennäköisesti tule testamenttia. 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

12. Tapahtumat 

1. Hallitussitsit 12.12. 

Oli hyvät ja monipuoliset. Sähköposti meni ilmeisesti väärälle Mikko Majurille. 

Emmi laittaa viestiä vanhathallitukset-listalle ja tarkistaa alumni-listalta että viesti 

on mennyt kaikille perille ja päivittää sähköpostit vanhathallitukset -listalle.  

2. Pikkujoulut 19.12. 

Huomenna. Eeva Tervahartiala on joulumuori. Perjantaipullon arvontaa luvassa. 

Aleksi T ilmoittaa killalle, että fuksitsiksi -kilpailu siirtyy keväälle. 

3. HalPerse 

Voisi olla Antti Nupposen mökillä Porkkalassa. Keskusteltiin mahdollisesta 

ohjelmasta, esim. speksistä ja jokaisen toimialaan liittyvistä tehtäväkisoista. 

Reetta tekee ilmon ja Facebook-eventin. 

4. Killan vaihto 

Mira on vastuussa etukäteisjärjestelyjen nakittamisesta. 

5. Toimareiden kuulumiset (pikku-IE, lukkarit) 

Kauheen hyvää kuuluu. Huomenna muutetaan varasto. Mikko on kuumotellut 

Emil Virkkiä gongin korjaamisesta. Lukkarit sopii keskenään, kuka menee 

lukkaritoimikuntaan. 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

13. Phuksiasiat 

1. Phuksien kuulumiset 

Viimeisiä tenttejä jäljellä ennen lomaa. Tänään oli vielä pari kipparinvarttia. 

2. Tammiphuksien orientaatio 

Yksi tammiphuksi tulossa. Orientaatio 7.1., koulun puolesta ohjelmaa illalla ja 

myös otaniemenlaajuisesti. Silloin olisi myös hyvä olla Olkkarilla porukkaa. 

3. Kevään phuksitapahtumat 

Phuksijäynä tulee Arkkareiden ja Prodekon kanssa ensi vuonna. Kevätretken tilaa 

lähdetään selvittämään. Uusi IE ja hallitus tietää että heillä on hommaa 

Talvipäivässä. 

4. KV-opiskelijat 

Aleksi T laittoi Esa Heikkiselle listat lakun haluavista kv-opiskelijoista. Haalarit 

ovat nyt Olkkarilla. Vastuut kv-opiskelijoista siirtyy kv-vastaavalle.  

5. Kipparinvartit 



Nyt n 26 pidetty. Loput ensi vuoden alkupuolella ja keväällä mahdollisesti uusi 

kierros.  

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

- 

7. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

14. Ulkosuhteet  

1. Vuosijuhla 14.11. 

Kulut pitäisi nyt aika lailla olla paketissa. 

2. Joulukortit 

Tänä maanantaina Tiitu kävi viemässä viimeiset. Saajat ovat olleet otettuja. 

3. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri) 

Hupiministeri on joulumuori huomisissa pikkujouluissa. 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

15. Muu toiminta 

1. Tietokonetarrat 

Atte pyysi alennusta hinnasta. 

2. Museon tuoli 

Mietittiin kreikkalaisia pylväitä tuolin jaloiksi. Mietitään kokouksen jälkeen. 

16. Muut esille tulevat asiat 
1. Viimeinen kokous 

Aloitetaan klo 16. Varataan peli- ja sitsitila. Kaikki keksii lajin olympialaisiin. 
Tilataan ruokaa ja tuodaan itse jotain pientä. Reetta leipoo, Tiitu on 
sipsivastuussa, Aleksi P tuo karkkia, Tomi tuo nachoja, Miikka tuo tarvikkeet 
museon tuolia varten.  

2. Seuraajien perehdyttäminen 
Testamentin DL killanvaihtoon mennessä. Kaikki laittaa omille toimareilleen 
viestiä, toimintakertomuksen tekemisestä, seuraajilleen hommista kertomisesta, 
ja muistuttavat killanvaihdosta. 

3. Pöytäkirjojen tarkastaminen 
Viimeiseen kokoukseen mennessä, Emmi tulostaa ja laittaa hallituskaappiin. 

17. Seuraava kokous 
Maanantaina klo 16. 

18. Kokouksen päättäminen 
Pääätettiin kokous ajassa 15.57. 
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_______________________     _______________________  
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