
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 

Hallituksen kokous 22/2015 

Aika: 3.9.2015, 12.15 

Paikka: A142, T-Talo 

Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen 

Sihteeri: Helinä Hakala 

Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Antti Nupponen, Johannes Vainio, Emmi Peltonen (poistui 

13.11), Mira Lindroos, Lauri Lavanti 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ajassa 12.17. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Nupponen ja Meri Terho. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin työjärjestys sellaisenaan. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Postissa on tullut mainoksia. 

 

6. Hyväksyttävät laskut 

Unigrafialta tuli hyvityslasku fuksioppaista. Ei vaadi maksutoimenpiteitä. 

 

Lisäksi postissa tuli maksumuistutus viime syksyltä. Ei vaadi Athenelta toimenpiteitä, koska 

laskun vastaanottajassa on virhe. Asiaa on jo käsitelty aiemmin. 

 

Rahankäyttöselvitykset: 

Saaja Summa Peruste Päätös 

Jesse Palo 157,50 Fuksibileiden kaatoruoat Hyväksyttiin 

Ilona Rahnasto 13,83 Olkkarille kahvimaitoa Hyväksyttiin 

Ilona Rahnasto 47,89 Varaslähdön eväät Hyväksyttiin 

Cecilia Berg 49,10 Varaslähdön eväät Hyväksyttiin 

Atte Keinänen 8,85 Towerfall Dark World -peli (PS4) Hyväksyttiin 



Sofia Levonen 6,16 Olkkarin kahvitarvikkeet Hyväksyttiin 

 

 

7. Mitä kuuluu? -kierros 

Antti: Fuksiflunssa saatu, muuten kivasti mennyt. Kiireistä mutta kivaa. 

Johannes: Eipä mitään. Syksy. 

Emmi: Hyvää, maanantaina loppui työt, nyt orientoitumista elämään. Tästä sitten luennolle. 

Meri: Tehnyt syyssiivousta viimeiset kaksi päivää, nyt näkee jo lattian kämpässä. 

Mira: Piti ilmoittautua tänään yksille vuosijuhlille aveciksi. Nyt on itse pääsemässä, mutta 

seuralainen ei. 

Lauri: Orientaatioviikko lähestyy loppuaan, katsoo sitten mitä arjesta tulee. 

Aleksi: Ilmoittautui tänään läsnäolevaksi. Ruotsin kurssikoodi tarkastettu, eli opinnot etenee. 

Alkuviikko kunnon juoksua ja tykitystä. 

Helinä: Katsoi tänään ulos ikkunasta, harmaata ja sadetta. Päätyi siihen, että syksy alkoi ja laittoi 

kaulahuivinkin päälle. 

 

8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Uudet jäsenet 

Uusien jäsenien nimiä on kerätty papereille, jotka ovat hallituskaapissa. 

 

Antti laittaa uusien opiskelijoiden sähköpostiosoitteet Helinälle, jotta he pääsevät kaikille 

sähköpostilistoille. Lisäksi Lauri laittaa tulemaan KV-opiskelijoiden sähköpostiosoitteita. 

 

Nettisivujen tilanteesta pitää keskustella. 

 

2. Vaalit 

Vaalit järjestetään mahdollisesti tiistaina 27.10. Katsotaan vielä myöhemmin, lyödäänkö 

kyseinen päivä lukkoon. 

 

Lähitulevaisuudessa voidaan miettiä pohjaehdotuksia valittaivista viroista ja muista 

ehdotuksista. 

 

3. Pöytäkirjojen tarkastukset 

Pöytäkirjoja on vielä tarkastamatta. Asianosaista osalle on jo tiedotettu, osaa 

informoidaan tänään. 

 

4. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat, Hupiministeri) 

Olympialaiset järjestetään lähiaikoina. 

 



5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Ei muuta. 

 

Siirrytään kohtaan 13. 

 

9. Phuksiasiat 

1. Orientaatioviikko 

Orientaatioviikko on edelleen käynnissä. Fukseilla on ollut kivaa, ja he ovat olleet 

muutenkin innostuneita kaikesta tapahtumasta. 

 

2. Phuksit tiedotuslistoille 

Käsiteltiin jo edellä. 

 

3. Athene-Prodeko-KY -sitsit keväälle 

Uudet, laajemmat yhteissitsit olisi mukava järjestää. Sitsit voitaisiin järjestää Sahalla 

esim. helmi-maaliskuussa. 

 

Idea sai kannatusta, jotta KY-yhteistyö saadaan mukavasti käyntiin. 

 

4. Haalarit 

KV-opiskelijoita on ilmoittautunut haalarien hankintaan noin 16. 

 

Keskustelua haalareiden hinnoista ja hankinnasta. 

 

5. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, ISOt) 

ISOilla meni eilen lujaa, osa oli hukannut kenkiään ja ties mitä muuta. 

 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Fukseille kannattaa opiskelijaelämän lisäksi myös nostaa esille opintojen tärkeyttä. 

 

Emmi poistui ajassa 13.11. 

 

10. KV-asiat 

1. KV-tutorointi 

KV-opiskelijoita on paljon. Suuri osa on liittynyt kiltaan ja yllättävän suuri osa on myös 

tilannut haalarit. 

 

2. KV-saunailta 

Lauantaina järjestetään saunailta. SCI-KV-budjetista on tulossa ruokaa KV-opiskelijoille. 

 



3. Toimareiden kuulumiset (KV-ISOt) 

KV-ISOt ovat aktivoituneet hyvin. Homma menee hyvin. 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Survival guiden laskua odotellaan. 

 

11. Tapahtumat 

1. Aalto Party 1.9. 

Aalto Party oli tiistaina. Ylijääneet tikkarit voidaan laittaa Athenen ständille Koe kampus! 

-tapahtumassa. Uusi GoPro oli teltalla käytössä. 

 

2. Laulusauna 9.9. 

Laulusauna on ensi viikolla. Lauluvihkoja tilataan tänään lisää, ja niiden pitäisi olla 

valmiit laulusaunaan mennessä. 

 

3. Phuksisitsit 10.9. 

Sitsaamassa mukana ISOt, phabuISOt ja fuksit. Inkubio tekee ruoat, Athenen hallitus on 

tarjoilemassa. Paikalla pitäisi olla aikaisintaan kolmelta. 

 

4. Toimareiden kuulumiset (Pikku-IE,Lukkarit,Valokuvaajat) 

Pikku-IE voi erittäin hyvin, ja niin kaikki muutkin. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

12. Ulkosuhteet 

1. Pisteyhteistyö 

- 

 

2. Fakto 2015 

- 

 

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

Kahvia on ostettu Olkkarille syksyksi. 

 

Vuosijuhlien järjestäminen etenee. 

 

SCI-pikkujouluista pitää keskustella SCI-vastaavan kanssa. 

 



4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Piste-pikkujouluista voisi aloittaa keskustelut. 

 

Siirrytään kohtaan 14. 

 

13. Opintoasiat 

1. Abimarkkinointi 

Markus Tyrkölle on siirtynyt kunnolla vastuu abimarkkinoinnista. Ideoita voi kertoa ja 

kommentteja voi antaa. 

 

Kouluista, joissa abimarkkinointitilaisuuksia on pidetty, voisi tehdä taulukon, josta kävisi 

selvästi ilmi koulut ja markkinointiajankohdat. Myös infolaisten lukioista voisi tehdä 

listaa, jotta osataan markkinoida oikeissa kohteissa. Lukiolle voisi myös lähettää infosta 

kertovan infolapun, jotta he saisivat tietoa informaatioverkostojen olemassaolosta. 

 

2. Pizzaa&Pähkinää 

Tämän kuun puhujat on hankittu, eli kaksi ensimmäistä Pizzaa&Pähkinää on hyvässä 

vaiheessa. Kolmanteen voisi pyytää jonkun neuvomaan opiskeluteknisissä asioissa. 

 

3. Informaatioverkostot.fi 

Emmi on tehnyt taulukon, jonne voidaan koota artikkeleiden tekijöitä 

Informaatioverkostot.fi -sivustolle. 

 

4. Phabu-alumni -lounaat 

Idea Phabu-alumni -lounaista on saanut innostunutta kannatusta. Asiaa lähdetään 

viemään eteenpäin. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Ei muuta. 

 

Siirrytään kohtaan 9. 

 

14. Tiedotusasiat 

1. Some-vastuut 

Antti tekee syyskuun kuukausipostauksen Facebookiin. Aleksi päivittää some-listaa. 

 

2. Kukkaviikonloppu 

Ilmossa on vielä tilaa. 

 



3. Athene.fi kaksikieliseksi 

Athenen nettisivut pitäisi sekä kääntää englanniksi että uudelleenorganisoida, jotta se 

olisi intuitiivisempi ja selkeämpi. 

 

Johannes selvittelee sopivaa ajankohtaa ja tilaa, jossa nettisivun uudelleenorganisoitia 

tehtäisiin. 

 

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

Ulottuvuusvastaava, Historioitsija) 

Kukalla ei ole virallisia taittajia. 

 

Arkistoboksi stailattiin ja siirrettiin näkyviin paremmin. 

 

5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

15. Yrityssuhteet 

1. Kuulumiset 

- 

 

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

- 

 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

16. Muu toiminta 

1. Vuosijuhlaedustukset 

Vuosijuhlaedustukset etenevät. Aleksi päivittää päivämääriä edustustaulukkoon. 

 

2. GoPro 

GoProhon voisi hankkia hihnan, jolla sen saisi kiinnitettyä päähän. 

 

Athenella on jo usempia kivoja laitteita ja välineitä, joita olisi kiva voida lainata 

kiltalaisille. 

 

3. Teltan korjaus 

Teltan korjaukseen tarvitut osat ovat nyt saapuneet, ja vaikuttavat toimivilta. Varaosien 

hankintaa voidaan harkita. 

 



Teltta voidaan siirtää pois Olkkarilta pian. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

- 

 

18. Seuraava kokous 

1. Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen aika myöhemmin. 

 

2. Syksyn vakiokokousaika 

Päätetään syksyn vakiokokousaika myöhemmin. 

 

3. Pullavuoro 

Seuraava pullavuoro on Jooelilla. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 13.58. 

 

 

 

 


