
 
Informaatioverkostojen kilta Athene ry 
Hallituksen kokous 27/2016 
Aika: 20.9.2016, klo 10:15 
Paikka: T-talo, A106 

 

Puheenjohtaja: Aleksi Talsi 

Sihteeri: Alexia Leimu 

Paikalla:  

Aleksi Talsi 

Alexia Leimu 

Jessica Mason 

Sini Leskinen 

Antti Tolppanen (poistui ja palasi kohdassa 8.8) 

Kaarlo Kock 

Joel Lappalainen 

Veera Vimpari (saapui kohdassa 6) 

Johanna Rantanen (saapui kohdassa 7) 

Toni Astala (poistui kohdassa 8.7) 

Miska Kulmala 

Märt Vesinurm 

Antti Nupponen (saapui kohdassa 10.4 ja poistui kohdassa 14.1) 

 

 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ajassa 10:18. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokouskutsu on lähetetty ajoissa, ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen 

jäseniä. Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Sini Leskinen ja Joel Lappalainen. 

 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys seuraavin muutoksin: lisättiin kohta 8.1 

BMI-projekti ja siirrettiin muita kohtia vastaavasti.  

 

5. Ilmoitusasiat 

Postissa tuli Juhannus-Kvantti. 

 

Joel ja Kaarlo toivat kokoustarjoiluiksi croissantteja ja viinirypäleitä. 

 

6. Hyväksyttävät laskut 

Laskut: 
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Saaja Summa Perustelu Päätös 

Helsingin yliopisto 123,00 € Lentopallosarja Otaniemi 

2016-2017 

Hyväksyttiin 

Helsingin yliopisto 123,00 € Koripallosarja Otaniemi 

2016-2017 

Hyväksyttiin 

 

Veera saapui ajassa 10:22. 

 

Rahankäyttöselvitykset: 

 

Saaja Summa Perustelu Päätös 

Johanna Rantanen 9,14 € Salaattiainekset 

edunvalvontailtaan. 

Hyväksyttiin 

Alexia Leimu 4,98 € Kokoustarjoilut Hyväksyttiin 

Georg Ostrovski 53,42 € KV-opiskelijoiden Varaslähtöön 

eväitä ja muuta tarvittavaa 

Hyväksyttiin 

Timo Luukkola 55,79 € Varaslähdön picnicin tarjoiltavat Hyväksyttiin 

Timo Luukkola  3,95 € Kertakäyttögrilli Nuotioiltaan Hyväksyttiin 

Timo Luukkola 25,99 € Stadisuunnistus 

rastinpitotarvikkeet 

Hyväksyttiin 

Reetta Arokoski 56,05 € Infoähky, kutsut + postimerkit + 

kirjekuoret 

Hyväksyttiin 

 

 

7. Mitä kuuluu? -kierros 

Tavoitteena kertoa kuulumiset kymmenessä sekunnissa. 

 

Sini: Kuuluu hyvää, surffimatka sika jees, mut kiva olla takaisin. 

Veera: Aamuisista asukriiseistä selvitty. 

 

Johanna saapui ajassa 10:27. 

 

Toni: Töitä ja vähän BMI:tä. 
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Antti: Sunnuntaina sporttipäivä, mukavaa vaihtelua. Studio 1 pyörii, toivottavasti 

phuksit ei vihaa mua. 

Aleksi: Kiireinen syksy tässä käynnissä, mukavasti menee. 

Alexia: Mäkään en sitten onnistunut välttymään taudilta, nihkeetä koska tällä viikolla 

Kukkaviikonloppu. 

Kaarlo: Ei mitään kummempia, olut on hyvää. 

Joel: Vähän sama kuin Aleksilla, eiköhän kohta flunssa lähde. 

Jessica: Viikonloppuna olin tosi kipeenä, mutta flunssa myös lähti tosi nopeesti pois.  

Johanna: Yllättävän vähän ollut tekemistä, koska vain yksi kurssi tällä hetkellä. 

Märt: Kuuluu tosi hyvää, yliopisto on tosi jees. 

Miska: Yliopistolla on kivaa, infolla on kivaa ja kaikki on kivaa! 

 

8. Talous- ja hallintoasiat 

1. BMI-projekti 

Toni oli kokouksessa kertomassa BMI-projektista; järkkääjätiimi on kokonaan 

vaihtunut – ongelmana kuitenkin, että vaikka kyseessä on neljän ainejärjestön 

yhteinen projekti, ei infolta ole tänä vuonna löytynyt projektiin järkkääjää. Toni 

toivoo, että mietitään, voisiko seuraaviin vaaleihin BMI-projektin nimetä 

esimerkiksi jonkun hallituslaisen vastuulle. 

 

Keskusteltiin, kannattaako BMI-projekti linkittää johonkin hallitusvirkaan. Ei 

myöskään haluta, että BMI-projekti koetaan jonkun hallitusviran “ylimääräisenä 

nakkina”, johon kyseiseltä hallituslaiselta ei mahdollisesti edes löytyisi 

kiinnostusta. 

 

Sovittiin, että yritetään vielä kysellä tulevan vuoden projektiin kiltalaisten 

joukosta halukasta järkkääjää. Mietitään sen jälkeen, lisätäänkö virkojen 

pohjaesityksiä laatiessa johonkin virkaan BMI-vastuu. 

 

2. Uudet jäsenet 

Ei uusia hakemuksia menneellä viikolla. 

 

3. Toimihenkilöiden nimittäminen 

- 

 

4. Killan puhelimen liittymä 

- 

 

5. Pre-wappusitsien laskutukset 

Myöskään Merillä ei ole tietoa laskusta. Selvitellään.  
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6. Rahastot 

- 

 

7. Kiltatoiminnan kehittämisrahasto 

Sovittiin, että lähetetään kiltatoiminnan kehittämisrahastosta vielä infomailia 

killalle, koska esimerkiksi phukseilla tuskin on kovin paljon tietoa siitä. 

 

Toni poistui ajassa 10:44. 

 

8. Vaaleihin (25.10.) valmistautuminen (ponsivastaukset, vaalijatkot, 

vaalikahvila) 

Ensi viikolla tehdään pohjaesitykset viroista.  

 

Antti poistui ajassa 10:46. 

 

Alexia lisää vuosikokouksessa läpi menneet ponnet Driveen. Jaetaan ensi viikolla 

vastuut ponsivastauksista. 

 

Antti palasi ajassa 10:47. 

 

Joel pitää phukseille pian infon vaalijatkojen järkkäämisestä. 

 

Lisäksi pidetään Vaalikahvila ennen vaaleja. Keskusteltiin, kannattaako konsepti 

pitää kaksiosaisena (ensimmäisessä osassa nykyiset hallituslaiset käyvät läpi 

virkojaan ja toisessa osassa ehdokkaat esittäytyvät). Kuitenkaan aikaisemmin 

ensimmäiseen osioon ei ole ollut kovin paljon kiinnostusta, joten päätettiin pitää 

vaalikahvila yksiosaisena. Sovittiin vaalikahvilan ajankohdaksi perjantai 21.10. 

klo 14. 

 

9. Tapaamiset koulutusohjelman ja laitosten johtajien kanssa 

Aleksi ja Johanna sumplivat keskenään aikataulut. 

 

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

Vujujen kutsut lähtevät tällä viikolla postiin. Kaikki kunnossa.  

 

11. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

9. Ulkosuhteet 

1. Merikortteli Case Night 20.9. 

Tapahtuma on tänään. Eilen Sinillä ja muilla järkkääjillä oli vielä miitti 
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järkkäilyjä koskien. Halukkaita osallistujia oli paljon, mutta kiintiönä jokaisesta 

killasta/ainejärjestöstä valittiin 15 henkilöä. 

 

2. Annex 

Järkkääjät ovat sopineet miitin ajankohdaksi 12.10. 

 

3. AMS x Media x Athene -sitsit 

Kaarlo pääsee järkkäämään, mutta Veeralla on menoa. Kysellään avuksi 

PikkuIE:tä. 

 

4. Tampereen reissu Man@gerien luo 

Man@gerilta saadaan varmuus ajankohdasta loka-marraskuussa. Selvitellään 

sitten bussikyytejä. 

 

5. Athene Angels  

Seuraava miitti lokakuussa, Sini ja Aleksi sopivat tarvittavista asioista keskenään. 

 

6. Vuosijuhlaedustukset 

Menneellä viikolla ei ole tullut uusia vujukutsuja. 

 

7. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Alumnisuhdevastaavat) 

Käytiin läpi kulttuuritapahtumia, joita kulttuurineuvokset ovat miettineet 

syksyksi. 

 

8. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

10. Yrityssuhteet 

1. Marathon 

Asiat edenneet, jonotus tulee.  

 

2. Excut 

Augustin excu tulossa torstaina, mutta kukaan ei ole saanut vahvistusmailia. 

Antti selvittelee. 

 

3. Uudet sopimukset ja tapaamiset 

Antti kävi Columbia Roadilla. SC5:n kanssa yhteistyökuviot ovat vielä auki.  

 

4. Yritysilta 

Päätettiin Yritysillan ajankohdaksi to 3.11. 
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Antti Nupponen saapui ajassa 11:10. 

 

Mietittiin, että sijaintina Otaniemi voisi houkutella paikalle enemmän väkeä kuin 

Helsingin keskusta. Selvitellään mahdollisuuksia tapahtumapaikaksi ensi 

viikoksi. 

 

5. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathoonarit, 

TEK-kiltayhdyshenkilö) 

Ei uutta. 

 

6. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

11. KV-asiat 

1. International-sitsit 24.9. 

Halukkaita sitseille on paljon enemmän kuin aiemmin, Athenelta harmittavan 

vähän KV-opiskelijoita ehti ilmota tapahtumaan. SCI:n KV-vastaavat miettivät 

keskenään jonkinlaista yhteistä tapahtumaa SCI:n KV-opiskelijoille. 

 

Kaarlo poistui ajassa 11:15. 

 

2. Mitä muuta tuli tehtyä? 

Phuksisitseille jätti lopulta tulematta useampi KV-opiskelija. Ilmoittautuminen 

tapahtumaan oli sitova, joten peritään kuitenkin maksut kaikilta. 

 

Kaarlo palasi ajassa 11:17. 

 

12. Tiedotusasiat 

1. Sosiaalinen media 

Viime viikolla tehtiin päivitykset Phuksisitseistä Instagramiin ja Facebookiin. 

Tältä viikolta tulossa päivitys Merikortteli Case Nightista. Lisäksi Antti voisi 

kysellä excumestaria päivittämään Twitteriä Augustin exculta.  

 

2. Info.fi-päivitykset 

Noppa-linkkejä sisältänyt plugari poistettiin info.fi-sivuilta. 

 

3. Nettisivujen sisältö ja jatkokehitys 

International-osion toteutukselle on kolme vaihtoehtoa: 1) Käännetään kaikki 

sivut englanniksi, 2) Käännetään osa sivuista, jolloin voidaan päättää tärkeimmät 

sivut ja tiedot ja mahdollisesti muuttaa rakennetta sopivammaksi 

englanninkieliseen osioon. 3) Tehdään In English -sivu, ja tehdään sinne 
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tarvittavat alasivut. 

 

Todettiin, että vaihtoehto 2) on toimivin toteutus.  

 

4. Namubuffa 

Vielä ei ole tehty päätöstä, keskitetäänkö käyttö yhdelle tabletille, joka löytyisi 

Olkkarilta, vai käyttääkö jokainen palvelua omilta kännyköiltään. Namubuffan 

toteutus on nyt kuitenkin valmis, joten asiat ovat edenneet hyvin. 

 

5. Kukka 

Joitakin Kukkaviikonloppuun ilmonneista peruutti, mutta edelleen on hyvä 

määrä osallistujia. Käytännön asioita on jo sumplittu ja asiat etenevät. 

 

Joel ehdotti, että info.fi ja Kukan materiaalia voitaisiin yhdistää. Esimerkiksi 

voitaisiin toteuttaa “phabuhaastattelu”, joka voitaisiin lisätä myös info.fi-sivuille. 

Mietitään lisää, kun vuoden viimeinen Kukka on ajankohtainen. 

 

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

Kukan toimitussihteeri, Kukan toimittajat, Kukan taittajat, Historioitsija) 

Antti Nupponen oli paikalla kokouksessa kertomassa ajatuksiaan arkistoinnista, 

sen sähköistämisestä ja toteutuksesta tulevaisuudessa. Ongelmana on ollut, että 

mikään ei säily yli kahta vuotta ja fyysiset arkistoitavat eivät enää kerro 

tarpeeksi.  

 

Mietittiin, että voitaisiin luoda Athenen Google-käyttäjälle Drive, johon voisi 

alkaa jo nyt siirtää arkistoitavia dokumentteja. Drive-tili, jossa olisi 1 TB verran 

tilaa, maksaisi 10 € /kk. Rakenne voitaisiin laatia siten, että joka vuodelle olisi 

oma kansio ja sen alla kansiot sektoreittain (tällöin kullakin hallituslaisella olisi 

muokkausoikeudet vain oman sektorinsa kansioihin). Kuvien säilöminen 

tapahtuisi jatkossakin Flickrissä. 

 

7. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

13. Phuksiasiat 

1. Fuksisitsit 16.9. 

Tuli ja meni, meni oikein hyvin. 

 

2. Haalarisitsit 29.9. 

Haalarisitsien ilmo ja FB-tapahtuma luotu. 
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3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena) 

Ei kummempia. 

 

4. Mitä muuta tuli tehtyä? 

“Unskia mahdollisesti.” 

 

14. Tapahtumat 

1. Olympialaiset 21.9. 

Homma hanskassa, vaikka jotain epäselvyyksiä on ollut vastuista. IE ei tee 

tapahtumaan ruokaa, sen sijaan tilataan paikalle pizzaa. 

 

Antti Nupponen poistui ajassa 11:45. 

 

2. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE) 

- 

 

3. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

15. Opintoasiat 

1. Kurssit ja edunvalvonta 

On ilmennyt, että Viestintä 1 -kurssille ei mahdu sivuaineopiskelijat, vaikka 

kyseinen kurssi on infon sivuainekurssi. Onkin mietitty, että Verkostojen 

perusteet -kurssi voitaisiin lisätä sivuainekurssiksi. Koulutusneuvostossa otetaan 

asia puheeksi. 

 

2. Opetuspalkintoesitykset 

Ei edennyt. 

 

3. Edunvalvontailta 14.9. 

Paikalla oli vähän osallistujia, mutta keskustelu oli hyvää. Keskusteltiin 

erityisesti siitä, miten trackejä pitäisi kehittää ja yleisesti mikä on infon tilanne. 

 

Johanna on selvittänyt, että TAIKin Collaborative and Industrive Design 

-maisteritutkinto sisältää kursseja, jotka sopisivat myös infolaisten opintoihin. 

Johanna ottaa selvää, onnistuisiko kurssien sisällyttäminen myös infolaisten 

tutkintoihin. 

 

4. Proffakahvit 28.9. 

Muistutettiin, että kaikkien hallituslaisten tulisi lähtökohtaisesti osallistua 

tapahtumaan. 
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5. Founders Talk 28.9. 

FB-event tapahtumalle luotu. 

 

6. Abimarkkinointi: materiaalit ja infot 

Aletaan pitää pikimmiten abi-infoja lukioissa. Drivestä löytyy taulukko lukioista, 

päivitetään sitä sitä mukaa, kun infoja pidetään. Lisäksi tänä torstaina AbiTMK 

tekee materiaaleja abimarkkinointia varten. 

 

7. Opotapahtuma 12.10. 

Tapahtuma on 14.10. klo 12. Johanna lähettää mailit lukioiden opinto-ohjaajille 

tänään. Puhujiksi tapahtumaan ovat tähän mennessä lupautuneet Oula, Tiina, 

Antti T. ja Saga. 

 

8. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Abivastaava) 

Syksyn ensimmäinen Pizzaa&Pähkinää on luvassa 11.10. klo 17-18. Supercelliltä 

tulee puhuja, aiheena on mobiilidata-analytiikka.  

 

9. Mitä muuta tuli tehtyä? 

- 

 

16. Muu toiminta 

1. Prodekon penkin loppusijoitus -gate 

Mietittiin, että säästetään killalle osa penkistä (esimerkiksi yhden istumapaikan 

verran). Lopun penkin loppusijoitukseen voitaisiin kiltalaisilta kysellä ideoita. 

Hätäratkaisuna penkin voisi viedä SCI-varastoon, Joel selvittelee. 

 

2. Athenen kunniamerkit ja PTK-ehdotukset 

Ehdotuksia palkittaviksi on tullut jo nyt mukavasti. Puhutaan myöhemmin 

asiasta lisää.  

 

3. Prodeko50-lahja 

Keskusteltiin Prodeko50-lahjasta. 

 

4. Kysymyksiä pullavuorossa olevalle (Niklas) 

Niklas ei ole paikalla, joten siirretään myöhempään kokoukseen. 

 

5. Seuraavan kokouksen pullavuoro 

Seuraavan kokouksen pullavuorossa on Ilona. 

 

6. Pöytäkirjojen tarkistukset 
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Alexia muistuttelee. 

 

7. Sakkojen päivitys 

Alexia päivittää sakkolistan. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

- 

 

18. Seuraava kokous 

Sovittiin seuraavan kokouksen ajankohdaksi tiistai 27.9. klo 10:15. 

 

19. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 12:07. 

 

 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Sini Leskinen Joel Lappalainen 

 

 

 

Puheenjohtaja ja sihteeri: 

 

 

 

_______________________________ _______________________________ 

Aleksi Talsi Alexia Leimu 
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