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Puheenjohtaja: Aleksi Talsi 

Sihteeri: Johanna Rantanen 

Paikalla: 

Jessica Mason,  

Antti Tolppanen,  

Kaarlo Kock,  

Joel Lappalainen,  

Ilona Rahnasto,  

Sini Leskinen 

Niklas Hellström (saapui kohdassa 1),  

Veera Vimpari (saapui kohdassa 1),  

Henrikki Soininen (saapui kohdassa 5) 

 
1. Kokouksen avaus 
 
Kokous avattiin klo 8.19.  
 
Veera saapui 8.21. 
Veera poistui 8.23. 
Niklas saapui 8.24. 
Veera saapui 8.25. 
 
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, koska kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja 
paikalla on yli puolet hallituksesta, joista yksi on PJ tai VPJ. 
 
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
 
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Antti Tolppanen ja Kaarlo Kock.  
 
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 
 
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan. 
 
5. Ilmoitusasiat 
 
Postissa tullut fukseille laatikollinen valotikkuja.  
Kokoustarjoiluina tänään minttusuklaata ja omenasipsejä.  
 
Ilona poistui 8.30. 
Henrikki saapui 8.31. 
Ilona saapui 8.32. 
 
6. Hyväksyttävät laskut 
 

Rahankäyttöselvitykset: 
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Saaja Summa Perustelu Päätös 

Sini Leskinen 28,33e Manager vuosijuhlalahja, 
kokoustarjoilut, 
maisteriopintoinfotarjoilut 

Hyväksyttiin 

Noora Tanska 68,72e Apoptoosin illalliskortti ja 
isorekryinfotarjoilut 

Hyväksyttiin 

Kaarlo Kock 37,50e KIK vuosijuhlat Hyväksyttiin 

 

 
7. Mitä kuuluu? -kierros 
 
Henrikki: AYY:n hallituksen varapuheenjohtaja ja Athenen  hallituskummi Inkubiolta, johon voi 
ottaa yhteyttä asiassa kuin asiassa ja, joka tuo kuulumisia killalle AYY:n hallitukselta.  
 
Veera poistui klo 8.37.  
 
Ilona: kuuluu hyvää, viime viikonloppuna oli vujut kuten myös ensi viikolla.  
Joel: kuuluu hyvää, pianopiste siirtynyt enemmän opiskelun puolelle.  
Kaarlo: kävi viikonloppuna Prahassa, nyt vuorossa koulua.  
Aleksi: lomaili viime viikon, kilta pysyi kunnossa.  
Johanna: kuuluu hyvää, varasi juuri lennot Elzun luo Espanjaan. 
 
Veera palasi klo 8.40. 
 
Niklas: kuuluu hyvää tosin jalka vaivaa, viikon päästä lomailemaan. 
Veera: juostessa (jatkoille) meni jalka, kohta YTHS:lle.  
Jessica: kuuluu hyvää, viikonloppuna oli hauskaa vujuilla. 
Antti: viikonloppu meni kivasti, viime yö tuntui lyhyeltä. 
Sini: kuuluu hyvää, lähdössä torstaina Riikaan.  
 
8. Talous- ja hallintoasiat 

1. Hallituksen sisäinen palaute ja juttutuokiot 2.0 
Palautteen perusteella: 
Hallitus kokee toiminnan mukavaksi ja nauttii viroistaan. Osa olisi toivonut edeltäjältään 
enemmän tukea, mutta puheenjohtajalta ja muilta hallituslaisilta saa tarpeeksi tukea. 
Koettiin, että myös vaikeista asioista voidaan puhua hallituksessa. Työtaakka on koettu 
tähän mennessä sopivaksi, mutta moni epäili, että myöhemmin voi olla liian paljon 
hommaa. Yritetään tukea muita ja jakaa taakkaa. Kokouksissa kiinnitetään huomiota 
siihen, ettei alkupuolen asioihin mene liikaa aikaa. Ensi viikolla jutlelaan lisää 
henkilökohtaisissa juttutuokioissa. Yleisesti palautelomake koettiin hyvänä asiana, ja 
kehityskohteitakin nousi oikeasti esiin.  

 
2. Dekaanilounas 

SCI:n puhikset ja halloped-vastaava tapasivat eilen dekaania (Risto), opetuksesta 
vastaavaa varadekaania (Lauri) ja opintoasiainpäällikköä (Mari). SCI:n opintovastaavat 
olivat tehneet keskusteluiden pohjaksi YT-muistion. YT-epäkohtia tuotiin esiin ja Lauri 
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sekä Mari kirjoittivat asioita aktiivisesti muistiin. Yleisesti todettiin etteivät YT:t menneet 
ihan nappiin. SCI:n dekaani eläköityy kesäkuussa, joten jatkokeskusteluja YT:iden 
pohjalta jatketaan Laurin ja Marin kanssa. Sovitaan yhteinen tapaaminen TIK:in ja 
Prodekon kanssa. Aleksi tekee tekee keskusteluryhmän asiasta.  

 
Korkeakoulusopimus allekirjoitettiin. Dekaani oli mielissään abimarkkinoinnin 
kehittämisestä. Se on tänä vuonna tärkeässä osassa myös Aallon tasolla.  Myös Prodeko 
panostaa tänä vuonna abimarkkinointiin.  
 

3. Uudet jäsenet 
Ei uusia jäsenpyyntöjä viime viikon jälkeen.  

 
4. Sähköinen rahankäyttöselvitysjärjestelmä 

Niklas lähtee keräämään ennen matkoille lähtöä yhteystietoja ja yrittää järjestää 
tapaamisen. Tavoitteena tehdä rahankäyttöselvitysjärjestelmä huhtikuun aikana 
Prodekon viime vuonna tehdyn rahankäyttöselvitysjärjestelmän pohjalta. Niklas on 
yhteydessä Prodekon rahikseen Pauli Nikkaseen.  

 
5. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatirehtöörit, VujuTMK, Namutäti, OTMK) 

Pääjuhlapaikka on varmistettu. Namutädille kuuluu hyvää ja OTMK järjesti viime 
viikolla Nahkatorstain.  

 
6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Niklas mapitti laskut viime viikolla ja kaikki olivat vielä tallella.  
 
9. Phuksiasiat 

1. Phuksisektorin kuulumiset 
Isonyyttärit oli viime viikolla. Fiilisteltiin tulevaa ja juteltiin ISOjutuista.  

 
2. Club X 

Isonyyttäreissä tuli ilmi, että Club X on paljon pääjärjestäjien harteilla ja apua 
kaivattaisiin enemmän muilta fukseilta. Esimerkiksi lipunmyynnin ja sponssisopimusten 
kirjoittelun voi siirtää pääjärjestäjiltä muille. Lipunmyyntiin täytyy panostaa ja omille 
kavereille myydä lippuja.  

 
3. Phuksijäynä 

Phuksijäynä alkanut hyvin ja ryhmät ovat tehneet jo omia jäyniään. Isoja on saatu hyvin 
kasaan etenkin Athenelta ja rastit ovat hoidossa. Antti ja Reko selvittävät ruokailun 
järjestämistä tänään. Muistutettiin, että otetaan Phuksijäynästä kuvia.  

 
4. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Wappupupunubu, Hercules & Xena) 

KV-isoja yritetään edelleen rekrytä. Wappu tulee. Hercules & Xena pohtivat 
sulkapalloturnausta ja tankotanssikokeilu lähestyy. 

 
5. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Eilen oli kandiorientaatiota koskeva kokous SCI:n isovastaavien, kippareiden ja koulun 
henkilökunnan kanssa. Asiat ovat hyvällä mallilla. 
 

 
10. Ulkosuhteet 
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1. Ulkosuhteiden tilanne 
Yleisesti asiat ovat hoidossa.  
  

2. Metrocrawl 
Järjestelyistä pidettiin viime viikolla kokous ja järjestelyt jatkuvat.  

 
3. Akateeminen Aurajokilaivuritutkinto 

Prodeko on varannut jo bussin, johon on varattu paikat 40 prodekolaiselle. Bussiin 
mahtuu 15 athenelaista. Prodeko on jo varannut omilleen Aatu-liput. Athenen lippuja ei 
ole varattu. Ainejärjestöt pystyvät varaamaan minimissään 30 lippua, joten selvitetään 
voiko Prodekon varausta suurentaa.  
 

4. Aamupalat 
Pisteen aamupala meni hyvin ja osa viihtyi iltapäivään asti. Aamupalat Actin ja KY:n 
hallituksen kanssa ovat tulossa.  

 
5. Athenen vanhempainyhdistys 

Ensi viikolla järjestetään lounastapaaminen vanhempainyhdistyksen tiimoilta.  Paikalle 
menee Sini ja Aleksi. 

 
6. Vuosijuhlaedustukset 

Ei ajankohtaisia ilmoja. Kaarlo ilmoittautuu myöhässä Raksan vujuille.  
 

7. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat) 
Toimareille kuuluu hyvää. Kiltalaiset ovat kyselleen miksi Wappusitsit, Wappusillis ja 
Kaljakroketti ovat peräkkäisinä päivinä. Tämä oli kuitenkin ainoa sopiva ajankohta. 
Kaljakrokettiin on mietitty Alvarin aukiota, Otarantaa ja Ossinlammen ympäristöä.  
 

8. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Ei muuta.  

 
11. KV-asiat 

1. KV-sektorin kuulumiset 
KV-isoja tarvitaan. Jessica ja Lauri järjestävät tapaamisen koulun henkilökunnan kanssa 
piakkoin. Toiveena olisi, että tänä vuonna saataisiin KV-toimintaan liittyvät asiat selville 
aiemmassa vaiheessa.  
 
International sitsit ja isokoulutukset ovat tulossa. Kovin moni ulkkari ei ole ottamassa 
lakkia. Jessica käy Wapun jälkeen Laurin kanssa läpi Wapun ajan järjestelyt ensi vuotta 
varten. 
 

2. Toimareiden kuulumiset (KV-phabu) 
Ei mitään erityistä.  

 
3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Jessica mainostaa Club Americaa tänään ulkkareille.  
 
12. Tiedotusasiat 

1. Sosiaalinen media 
Infoa koskeva Aallon juttu jaettiin eilen Facebookissa. Excuilta aletaan laittaa enemmän 

4 / 7 



 
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 
Hallituksen kokous 11/2016 
Aika: 15.03.2016, 08:15 
Paikka: T-talo, A106 

 

päivityksiä sosiaaliseen mediaan. 
 
Veera poistui 9.28. 
 

2. Stream-palvelu 
Ilona on selvittänyt Stream-palveluita. Sellaista, jossa ainoastaan seuraajat näkisivät 
streamin ei ole löytynyt. 
 

3. Uudet nettisivut 
Ideointisessio meni hyvin ja suunnitelmat ovat hyvässä vaiheessa. Ilona käy seuraavaksi 
vanhat sivut läpi ja katsoo, että kaikki tarvittava on muistettu ottaa mukaan uusien 
sivujen suunnittelussa. Lopulliset sivut tehdään nopealla aikataululla. Tavoitteena olisi 
tehdä vähintään ensimmäinen versio ennen kesää. Ilona sopii nettisivutiimin kanssa 
tarkemmasta aikataulusta. Toteutusvaiheeseen päästään pian. 
 

4. Kukka 
Kukasta on tullut paljon positiivista palautetta.  

 
5. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaaja, Info.fi-vastaava, Kukan 

toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija) 
Tietskarijengi tekee sähköistä namubuffaa. Info.fi-asiat eivät ole edenneet viime viikosta. 
Jessen pitäisi päivittää etenkin muuttuneet yhteystiedot ja tehdä hakukoneoptimointi. 
Tänään on infon strategiapäivä abimarkkinoinnista, johon myös Ilona tulee. Etenkin 
nettisivujen Abi-osuuden sisällöstä voidaan jutella.  
 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Ei muuta.  

 
13. Tapahtumat 

1. PreWappu-sitsit 
Meri ja Aleksi tapasivat Athene alumneja viime viikolla. Hallitus järjestää sitsejä ja 
muutama hallituslainen on niillä töissä. Muut hallituslaiset sitsaavat. Sitsipaikkana on on 
Sievon toimisto keskustassa. Meri tilaa ruuat cateringilta, Sini järjestää jatkopaikan ja 
Aleksi tekee ilmon.  

 
2. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 

- 
  

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Ei muuta.  

 
14. Opintoasiat 

1. Opintosektorin kuulumiset 
Tänään on infon strategiapäivä Abimarkkinoinnista.  

 
2. Aallon YT:t 

SCI:n opisten, puhisten, Laurin ja Marin kanssa järjestetään tapaaminen. Tätä ennen 
selvitetään, mitkä kurssit ovat muuttumassa. 
 
Fuksit ovat olleet huolissaan, sillä Prodekon nettisivuilla on mainittu YT:iden osuneen 
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pahasti infoon. Jessica tiedottaa fukseille, että koulu on velvoitettu järjestämään 
opetusohjelmassa olevat kurssit. Mietittiin, pitäisikö kiltalaisille tai fukseille laittaa vielä 
virallista viestiä. Tarkistetaan, mitä Prodekon sivuilla lukee.  
 
Hallopedit käyvät läpi YT:iden takia muuttuvia kursseja. Siyan ja Toni selvittävät Vesan 
kursseja ja Emmi työpsykan. Pyritään sopimaan tapaaminen kauppiksen viestinnän 
ainejärjestön ja artsilaisten kanssa Vesan kurssien korvaamisesta. Dekaanin mukaan 
Artsista voidaan ottaa joustavasti kursseja infon opetustarjontaan.  
 

3. Haastattelu Ainoon 
Johanna ja Aleksi kirjoittavat vastauksen haastattelupyyntöön ja lähettävät sen vielä 
tarkistettavaksi Hallopedeille ja hallitukselle. Pyydetään Ainon juttu luettavaksi 
etukäteen.  

 
4. Proffakahvit 5.4. 

Johanna luo Facebook -tapahtuman (julkinen). Henkilökunnalle laitetaan lähempänä 
muistutusta ja kiltalaisille kirjoitetaan tiedotusmaili. Kahveista mainitaan, myös tänään 
strategiapäivässä. Hallitus tulee paikalle Proffakahveihin. Tarjoiluja selvitetään lisää 
myöhemmin.  
 

5. Fuksivartit 
Fuksivarteille on ilmonnut fukseja tähän mennessä hyvin vähän. Jessica kannustaa 
muita fukseja varaamaan aikoja. Mikäli aikoja jää paljon yli, voidaan ilmoa jakaa myös 
muille vuosikursseille.  
 

6. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Abivastaava) 
Pizzaoravista ei ole tietoa, mutta ilmeisesti hommat ovat hoidossa hoidossa. Abiasioista 
puhutaan tänään strategiapäivässä.  
 

7. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Viime viikolla Sivuainemessuilla oli paljon infolaisia esittelijöitä ja kiinnostusta löytyi.  

 
15. Yrityssuhteet 

1. Sopimukset ja tapaamiset 
Yrityssuhteet olivat hiihtolomatauolla. Reaktorin sopimus on korjattu ja se 
allekirjoitetaan. Solita ei lähde tänä vuonna ainakaan vuosijuhlille, mutta jotain muuta 
yhteistyötä ehkä tehdään. August haluaisi olla mukana Wappulaivassa.  Puhuttiin 
esimerkiksi skumppatarjoilusta. Asiasta keskustellaan Fyysikkokillan kanssa, joka on 
tänä vuonna vastuussa käytännön järjestelyistä. 
 

2. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, 
TEK-kiltayhdyshenkilö) 
Excuja on tulossa paljon. Sanoma Excu peruuntui. HiQ:n IoT-excu on tulossa ja idea 
vaikuttaa lupaavalta. Excua markkinoidaan lisää. Solinorille on tulossa Hackathon.  
 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 
Ei muuta.  

 
16. Muu toiminta 

1. Kahvikuppigate 
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Tällä viikolla kuppeja oli paljon tiskaamatta, joten skumppaa ei tullut.  
 

2. Kiltatuotteiden tilaus 
Tarroja ei ole vielä tilattu. Tarroja tilataan 300 kpl, ja niitä jaetaan kiltalaisille ilmaiseksi. 
Athenen logoon tulee valkoinen tausta.  
 
Puhuttiin, että monella killalla on nauhat. Nauhoja on kuitenkin monilla useita ja killan 
jäsenyydestä kertoo pinssi tai epiteetti.  
 
Ilona ottaa ensi kokoukseen mukaan toimarihaalarimerkkisuunnitelmat.  
 

3. Hallitushärpäke 
Ilona ja Alexia ovat miettineet kaikille hallituslaisille haalarihärpäkkeitä, jotka pysyisivät 
samoina vuodesta toiseen. Henkselit voisivat olla toimivat. Killuttimia on haalareissa jo 
valmiiksi liikaa. 

 
Toisena härpäkkeenä mietittiin sillisasustetta, joka voisi olla esimerkiksi huppari, lippis 
tai joku muu painatettava asuste. Ilona tarkistaa budjetin härpäkkeeseen ja asiasta 
keskustellaan lisää ensi viikolla.  

 
4. Sakkojen päivitys 

Niklakselle ja Veeralle kummallekin sakkoa yksi mieto. Johanna merkitsee nämä 
driveen.  
 
Ilona poistui klo 10.12. 

 
5. Seuraavan kokouksen pullavuoro 

Aleksilla on seuraavan viikon pullavuoro.  
 

6. Pöytäkirjojen tarkistukset 
Suurin osa pöytäkirjoista on tarkistettu. Uusia pöytäkirjoja voidaan laittaa nettiin.  

 
17. Muut esille tulevat asiat 
Killan kunniajäsenten merkkejä mietitään. Tassulle annettiin kaikkien allekirjoittama virallinen 
todistus. Mietittiin, että äänestyslipukkeista voisi tehdä taulun. Infoähkyyn mennessä koitetaan 
miettiä kunnijäsenten merkkejä ja selvittää mitä käytäntöjä muilla killoilla on.  
 
Viikkotiedotteeseen saa lähettää lisää Athenelaisläppiä. 
 
18. Seuraava kokous 
Aleksi doodlaa seuraavan kokouksen. Ei sovita vakiokokousaikaa, vaan doodlataan joka viikko 
erikseen.  
 
19. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin klo 10.14.  
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