
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 

Hallituksen kokous 24/2015 

Aika: 15.9.2015, 8.15 

Paikka: A142, T-Talo 

Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen 

Sihteeri: Helinä Hakala 

Paikalla: Aleksi Pyykkönen, Helinä Hakala, Mira Lindroos, Julia Isotalo, Meri Terho, Emmi Peltonen, 

Reetta Arokoski 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ajassa 8.21. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski ja Julia Isotalo. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Hyvää kahvia, kiitos siitä Matias Saariselle. Pullaa ei ole. 

 

6. Hyväksyttävät laskut 

 

Rahankäyttöselvitykset: 

Saaja Summa Perustelu Päätös 

Reetta Arokoski 300,00 Unisportin 
sarjamaksut 

Hyväksyttiin 

Kaarlo Kock 18,58 Vohvelitarpeet 
ISOjen järjestämään 
kivaan 

Hyväksyttiin 

 

 

7. Mitä kuuluu? -kierros 

Päätettiin kokeilla uutta muotoa Mitä kuuluu -kierrokselle AYY:n aamukoulun inspiroimana. 

Jokainen antaa numeroarvon 1-5 yleiselle fiilikselle ja jaksamis- tai energiatasolle. Numeroarvoa 

voi avata halutessaan. 



 

Aleksi: Yleinen fiilis 4, syksy aika hyvin käynnissä ja kaikki rullaa kivasti.  

 Energia on kanssa 4, vaikka unia ei ole tullut liikaa. 

Mira: Yleinen fiilis 4, tänään tentti kylläkin. 

 Jaksaminen on 3, univelkaa edelleen parin päivän ajalta. 

Reetta: Yleinen fiilis 3, koska on järkännyt serkkunsa polttareita, mikä on ollu hankalaa. 

 Jaksaminen tällä hetkellä 5, mutta voi olla kahden tunnin päästä laskenut. 

Emmi: Yleinen fiilis 3, harmittaa kun ei ehdi tehdä koulua niin paljon. 

 Energia 3, koska Kukkaviikonlopun takia unirytmi sekaisin. 

 Opiksen budjetti pakkasella. 

Meri: Yleinen fiilis 4, ehkä 5, oli aika kiva syksyinen fiilis. Aurinkokin paistaa. 

 Jaksaminen 4, ei hirveän levännyt olo muttei juuri nyt väsytä. 

Julia: Yleinen fiilis 4, koska sairaasti koulujuttuja (muuten ens viikon matkan takia 5). 

 Energia 4, ei hirveesti univelkaa. 

Helinä: Yleinen fiilis 4, koska hommia niin paljon ettei ehdi tekemään kaikkea. 

 Jaksaminen 4, vähän tuli nukuttua viime yönä. 

 

Uusi kierrosidea oli hauska. Jatkossa voidaan mahdollisesti lisätä kohtia. 

 

8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Informaatioverkostot.fi-domainin maksaminen 

Domainin voimassaoloaika menee umpeen lokakuussa. 

 

Reetta selvittää, miten maksaminen hoidetaan. 

 

2. Uudet jäsenet 

Uusia jäseniä on lisätty jasenet- ja aktiivit-sähköpostilistoille. 

 

Reetta alkaa ohjata uusia jäseniä Athenen sivuilla olevalle sähköpostilistalomakkeelle, 

jotta he voisivat liittyä muillekin haluamilleen listoille. 

 

3. Vaalit 27.10. 

T1-sali on varattu klo 16 alkaen vaalipäivälle. 

 

Pidetään vaaliworkshop tiistaina 29.9. klo 17 alkaen. IE varautuu kahvitauon 

järjestämiseen. 

 

4. Pöytäkirjojen tarkastukset 

Helinä laittaa tänään viestiä pöytäkirjantarkastajille, joilla on vielä tarkastamisia 



tekemättä. Lisäksi Helinä laittaa pöytäkirjataulukon ajan tasalle. 

 

5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat, Hupiministeri) 

Athenen paitatilaus voidaan tehdä heti, kun paidan logojen sommittelu on tiedossa. 

 

Kulttuurivastaavat järjestävät yhteislähdön Fyysikkospeksiin ma 26.10. Athenelaiset 

tilaavat itse lippunsa, mutta kaikki pääsevät istumaan vierekkäin koodia käyttämällä. 

Helinä laittoi alustavaa ilmoitusta viikkotiedotteessa. Kulttuurivastaavat muistuttelevat 

kiltalaisia asiasta lähempänä. 

 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Eiliset Athenen olympialaiset menivät hyvin, jatkot myös. 

 

9. Yrityssuhteet 

1. Kuulumiset 

- 

 

2. Marathon 

- 

 

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

- 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

10. Tiedotusasiat 

1. Some-vastuut 

Reaktor-excu tänään, sieltä voisi saada kuvan. 

 

2. Kukkaviikonloppu 

Kukkaviikonloppu meni, paljon juttuja tuli. 

 

3. Athene.fi kaksikieliseksi 

Johannes on tehnyt Facebookkiin Athene.fi-workshop-doodle. 

 

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

Ulottuvuusvastaava, Historioitsija) 

- 

 



5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

11. Opintoasiat 

1. Pizzaa&Pähkinää 

Järjestelyt seuraaville Pizzaa&Pähkinää -tapahtumille ovat käynnissä. 

 

2. DI-uudistus 

Sosiaalinen media -kurssin sisäänottomäärästä on keskusteltu koulussa. 

 

Ylihuomenna on workshop Research assignment -kurssista. 

 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

12. Ulkosuhteet 

1. Infoähky kutsuvieraat 

- 

 

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

Puolet OTMK:ssa on surffaamassa. 

 

Olkkarille voisi hankkia uusia kirjoja pian. 

 

Perusjoulut järjestetään 10.12. 

 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Fakto siirtyi syksyltä keväälle. 

 

Pisteen kanssa järjestettäviä yhteispikkujouluja viedään eteenpäin. 

 

13. Phuksiasiat 

1. Haalarit 

Haalarien saapumisaikaa yritetään varmistaa. 

 

2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, ISOt) 

ISOt ovat olleet hyvin messissä. ISOvastaavallakin sitsit menivät hyvin. 

 



3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Unskia ja risteilyä sekä muita tapahtumia yritetään järjestellä. 

 

14. KV-asiat 

1. KV-tutorointi 

KV-opiskelijoilla menee hyvin. 

 

2. Vaihtoinfo 

Vaihtoinfo pitäisi järkätä syksyn aikana. Koululta on budjettia. 

 

3. Toimareiden kuulumiset (KV-ISOt) 

- 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

15. Tapahtumat 

1. Kampuskarkelot 22.9. 

Kampuskarkeloiden ajan toivotaan, että kiltojen kiltiksillä on avoimet ovet. Sinne voisi 

järjestää ohjelmaa ja esittelyä sekä suomeksi että englanniksi. Meri ja Mira ottavat 

koppia järjestämisestä. 

 

2. Alumni-kiltasitsit/tapahtuma 23.9. 

Sitsien pukukoodi on smart casual. Sitsien hinnaksi tulee 10 euroa. 

 

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

Toinen valokuvaaja oli ekaa kertaa kuvaamassa sitseillä tänä vuonna. 

 

Lukkareita pitäisi infota alumni-kiltasitseistä. 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

16. Muu toiminta 

1. Vuosijuhlaedustukset 

Aleksi ja Helinä menevät Lämmönsiirtoon. Diskonttauksen ilmo menee kiinni tällä 

viikolla, eli kannattaa ilmoittautua pian. 

 

2. GoPro 

Aleksi tekee GoProlla kuvatuista videoista mainosvideon. Reetta tekee GoPron 



lainausformin nettisivuille. 

 

3. Hallituksen virkistäytyimnen 

Hallitus voisi jäädä istumaan iltaa vaaliworkshopin jälkeen. Lisäksi Prodekon hallituksen 

kanssa voisi järjestää yhteistä kivaa tekemistä. 

 

Lisäksi voitaisiin järjestää halituksen kesken virkistäytyminen. Katsotaan asiaa 

tarkemmin ensi kokouksessa. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

Aleksi voisi pitää kaikkien kanssa keskustelutuokiot syksyn fiiliksistä ja oman viran asioista. 

Aleksi tekee aikatauludoodlen, josta voi valita itselleen sopivan ajan. 

 

18. Seuraava kokous 

1. Seuraava kokous 

Aleksi tekee Doodlen seuraavien kahden viikon kokousajoista. 

 

2. Pullavuoro 

Ensi viikon pullavuoro on Jooelilla. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 10.03. 

 

 

 

 

 


