
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 
Hallituksen kokous 21/2015 
Aika: 25.8.2015, 18.00 
Paikka: Teerenpeli, Olavinkatu 2, Helsinki 
Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Lauri Lavanti, Mira Lindroos, Reetta Arokoski, Jooel Friman, 
Johannes Vainio, Antti Nupponen (saapui 18.03), Meri Terho (saapui 18.19), Emmi Peltonen (saapui 
18.21) 
 

1. Kokouksen avaus 
Avattiin kokous ajassa 18.02. 
 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski ja Jooel Friman. 
 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan. 
 

5. Ilmoitusasiat 
Postissa oli tullut vuosijuhlakutsut PT:n vuosijuhlaan kuukauden päähän ja Prodekon 
Diskonttaukseen. 
 
Antti Nupponen saapui ajassa 18.03. 
 
Fuksit tulevat ensi viikolla. 39 uutta opiskelijaa aloittaa syksyllä. 
 

6. Hyväksyttävät laskut 
Ei hyväksyttäviä laskuja. 
 
Palattiin kohdasta 9.2.4. 
 
 

Peruste Summa Saaja Päätös 

Postimerkit ja kirjekuoria 
hallituskaappiin, ruoat Piste-
piknikille 

245,58 Meri 
Terho 

Hyväksyttiin 

 
 
 Siirryttiin kohtaan 10. 

 
7. Mitä kuuluu? –kierros 

Aleksi: Kesä mennyt tosi nopeasti töissä, on ollut tosi siistiä. Viikonloput hengaillut mökeillä ja 
muualla. 
Jooel: Meni kihloihin kesällä. Lisäksi järjestöhommia ja töitä. 
Lauri: Missio löytää Helsingin paras terassi. Lisäksi odottaa ensi kesän palkallista lomaa. 
Helinä: Kesään on kuulunut töitä ja ensimmäinen oikea kesäloma. Kesälomaan kuului matka 
Kroatian rannikolle sekä Fyysikkospeksiä. 
Mira: Lomaillut melkein koko kesän, eilen oli synttärit. 
Reetta: Kuuli, että valmistuessaan kandiksi saa töissä työn korotuksen. Muutti eilen Antin kanssa 
yhteen ja kävivät tänään shoppailemassa keittiön tuoleja. 
Antti: Kesä menee vieläkin hyvin. Lomaa ja duunia sekä välissä sukulointia. Fuksit tulee! 
Johannes: Samat kuin Aleksilla. 
 

8. Talous- ja hallintoasiat 



1. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat, Hupiministeri) 
- 
 

2. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Kevään pöytäkirjat voisi laittaa kasaan. Helinä tarkistaa myöhemmin, kuinka monta 
pöytäkirjaa on vielä tarkastajilta tarkastamatta ja laittaa viestiä muille. 
 

9. Phuksiasiat 
1. Varaslähtö 

Fuksit otetaan vastaan perjantaina varaslähdössä. He tulevat keskustapiknikin jälkeen 
Otaniemeen amfille ja sieltä Gorsulle. Myöhemmin vapaata hengailua. 
 
Fuksikasseissa on Reaktor-pipot ja Solita-pullot sekä Nitorilta taskumatit. Keskustelua 
mahdollisesta lisäsisällöstä fuksikassiin. Myös AYY ja SCI jakavat omat fuksikassinsa. 
 
Siirryttiin kohtaan 9.2.3. 
 

2. Orientaatioviikko 
1. Nuotioilta 

Nuotioilta alkaa klo 18. Fuksit tulevat lähes suoraan Teekkarielämää-luennolta. 
 
Keskiviikkona on SCIn Get Together –lounas, johon hallituslaisia mahdoliistesti 
toivotaan paikalle. 
 
Siirryttiin kohtaan 9.3. 
 

2. Teekkarielämää 
Teekkarielämää-luento järjestetään kahdesti. Airueet siis tarvitaan kahdesti, 
päällä juhlapuku (frakki tai iltapuku) ja airuenauha, ei akateemisia 
kunniamerkkejä. Airueet tarvitaan 13.45 ja 15.45. 
 
Emmi Peltonen saapui ajassa 18.21. 
 
Siirryttiin kohtaan 9.2.1. 
 

3. Hallituksen esittely 
Keskustelua hallituksen esittelyn toteuttamisesta. Esittely on pääaine-esittelyn 
yhteydessä maanantaina klo 11.30. 
 
Meri Terho saapui ajassa 18.19. 
 
Aleksi tekee selostuksen esittelyä varten. 
 
Siirryttiin kohtaan 9.2.2. 
 

3. Toimareiden kuulumiset (WappuWowwowwow, ISOvastaava, ISOt) 
- 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Perjantaina on phuksit vs. phabut –jalkapallo-ottelu. 
 
Palattiin kohtaan 6. 
 

10. KV-asiat 
1. KV-tutorointi 

1. KV-phuksit 
56 KV-opiskelijaa aloittaa Athenella, joista kaksi on informaatioverkostojen 
opiskelijoita. KV-ISOille on ilmoitettu, he voivat tehdä rahankäyttöselvityksiä 
toimintakuluistaan. 



 
Osa kansainvälisistä opiskelijoista on jo saapunut Suomeen, osa ei. 
Orientaatioviikolla ollaan järjestämässäSCIn KV-opiskelijoille saunailta. 
 

2. Survival Guide 
Survival Guide on saatu valmiiksi ja tilattua. Sen pitäisi saapua tällä viikolla 
perjantaina. 
 

2. KV-saunailta 
Käytiin kohdassa 10.1.1. 
 

3. Toimareiden kuulumiset (KV-ISOt) 
Osa vastailee yhteydenottoihin, osa ei. 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
KvTMK on saanut tehtyä uuden KV-opiskelijoille suunnatun fuksipistekortin. Lauri 
esitteli koevedosta. 
 

11. Tapahtumat 
1. Aalto Party 1.9. 

Aalto Partyyn on ilmottu. Keskustelua siitä, mitä uutta keksitään Athenen teltalle Aalto 
Partya varten. 
 

2. Toimareiden kuulumiset (Pikku-IE, Lukkarit, Valokuvaajat) 
Lukkarit ovat tilaamassa Athenen lauluvihkoja lisää tällä viikolla. 
 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 
 

12. Ulkosuhteet 
1. Pisteyhteistyö 

Piste-piknik onnistui hyvin. Keskustelua yhteispikkujouluista Pisteen kanssa. 
 

2. Fakto 2015  
Tapahtuma järjestetään Tampereella 30.10. Meri selvittelee asiaa tarkemmin. 
 

3. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, OTMK, SCI-vastaava) 
- 
 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 
OLOhuoneessa voitaisiin siivota ennen uusien opiskelijoiden saapumista. 
 

13. Opintoasiat 
1. Syksyn tavoitteita 

DI-uudistus alkaa tänä syksynä. 
 

2. Pizzaa&Pähkinää 
Jatkuu taas syksyllä. Syyskuun lopulla voitaisiin järjestää ensimmäinen. 
 
Opettajia tulee OLOhuoneelle alkusyksystä käymään ja he ovat olleet innoissaan siitä. 
Lisäksi opettajia tulee joulua lähempänä glögille. 
 

3. Informaativerkostot.fi 
Sivuston sisällöntuotanto ja ylläpito siirtyy syksyllä killalle. Sen hoitamiseen tulisikin 
saada mukaan lisää athenelaisia. Sisällöntuotannossa voidaan hyödyntää Kukan 
toimittajia ja hallopedejä. 
 
Emmi tekee Driveen ensi viikolla listausta sivustolle tarvittavasta materiaalista. 
 



4. Toimareiden kuulumiset (Abivastaava, Alumnisuhdevastaavat, Hallopedit) 
Abivastaavan kanssa on tapaaminen suunnitteilla, ja sen jälkeen abivastaava pääsee 
huolehtimaan markkinoinnista syksyn ajan. Alumnisuhteetkin ovat lähdössä uudelleen 
käyntiin, samoin hallopeditoiminta. 
 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Kesällä on ollut paljon asiaa tehtävänä ja homma on ollut kova. 
 

14. Tiedotusasiat 
1. Some-vastuut 

Antilla on syyskuun Facebook-päivitysvastuu. 
 
Meri päivittää Aalto Partyyn liittyvää materiaalia. 
 

2. Kukkaviikonloppu 
Kukkaviikonloppu on tulossa pian. Viikonlopuksi on valikoitunut 11.-13.9. Budjetti on 
selvillä. 
 
Taittaja on haussa, ja yksi mahdollinen ehdokas on jo noussut esille. 
 

3. Athene.fi kaksikieliseksi 
Sivusto ei ole vielä kaksikielinen. Arvio on, että tekninen puoli saadaan kuntoon 
viikonlopun hackathonilla. Johannes järjestää alkusyksylle tekemistä kaksikielisen 
nettisivun merkeissä. 
 

4. Toimareiden kuulumiset (Kukan toimittajat, Kukan taittajat, ATK-partio, 
Ulottuvuusvastaava, Historioitsija) 
- 
 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Helinä muistutti, että kaikkien Athenen hallitus- ja toimarivirkalaisten tulee toimittaa 
arkistolaatikkoon materiaalia tapahtumista ja muista toiminnoista. Arkistolaatikko 
löytyy Olkkarilta. 
 

15. Yrityssuhteet 
1. Kuulumiset 

Haalareihin on hyvin sponsseja. Muutenkin yrityssuhteilla menee mukavasti. 
 
Jooel on pohtinut, että killalle voisi järjestää yrityssuhdeworkshop. 
 
Marathon on tulossa, mutta vielä suunnittelun alla. Tiimille on tulossa yritysilta 
suunnittelua varten. Lisäksi syksylle on suunnitteilla noin 25 excua. 
 
Excuyhteistyötä Pisteen kanssa voisi harkita muun yhteistyön lisäksi. 
 

2. Toimareiden kuulumiset (Excumestari, Marathoonari, TEK-kiltayhdyshenkilö) 
- 
 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
- 
 

16. Muu toiminta 
1. Vuosijuhlaedustukset 

Syksyn vuosijuhlat on lisätty vuosijuhlataulukkoon. Hallituksen jäsenet voisivat käydä 
merkitsemässä omat mieluisat edustusjuhlansa taulukkoon. 
 

2. Verkkokauppa.comin lahjakortti 
Päätettiin, että lahjakortilla hankitaan GoPro-kamera. Lauri tutkii tarkemmin, millainen 
kannattaa hankkia. 



 
Päätettiin, että lahjakortista ylimenevä osuus myönnetään GoPro-kameran hankintaan. 
Valtuutetaan Lauri ostamamaan kamera, johon päädytään benchmarkkauksen jälkeen. 
 

3. Teltan korjaus 
Teltan korjaus edistyy, ja se saadaan ensi viikoksi kuntoon. 
 

17. Muut esille tulevat asiat 
Helinä vie hallitushärpäkehaalareiden logon työstämistä eteenpäin pienemmän ryhmän kanssa. 
 

18. Seuraava kokous 
1. Seuraava kokous 

Doodlataan seuraava kokous mahdollisimman pian ensi viikolle. Aleksi tekee doodlen. 
 

2. Syksyn vakiokokousaika 
Päätetään syksyn vakiokokousaika loppuviikosta tai ensi viikolla. Aleksi tekee doodlen. 
 

3. Pullavuoro 
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Emmillä. 
 

19. Kokouksen päättäminen 
Päätettiin kokous ajassa 19.22. 

 

 

 


