Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 17/2013, 28.5.2013 klo 18.15 @Keltsu
Paikalla: Emmi Peltonen, Otso Hannula, Vesa Laakso, Sofia Ahanen, Pietari Keskinen,
Christian Mohn, Tiitu Lahti, Petri Uotila, Tuukka Pykäläinen
Puheenjohtaja: Otso Hannula
Sihteeri: Emmi Peltonen
1 Kokouksen avaus
Kokous avattiin ajassa 18.22.
2 Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokouskutsu lähti ajoissa jäsenistölle facebookin kautta, koska killan sähköpostilistat olivat
alhaalla, ja paikalla oli yli puolet hallituslaisista. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3 Pöytäkirjantarkastajien valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Tiitu Lahti ja Sofia Ahanen.
4 Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Lisättiin kohta 9.2 KV-asiat ja siirrettiin muita kohtia sen mukaisesti. Kokouksen
työjärjestys hyväksyttiin muutoksineen.
5 Ilmoitusasiat
Wired on saapunut. Hallituskummi Tuukka Pykäläinenkin on saapunut!
6 Mitä kuuluu?-kierros
Tuukka: Kesä on kiva, aurinko paistaa, mutta kesälomaa ei ole paljoa. AYY:ssä pöydällä
kiltojen käyttämät tilat ja tilavuokrien nostaminen.
Vesa: Hyviä ja huonoja uutisia. Hyvä uutinen: muutto sujunut ja siivousinto iskenyt.
Pietari: Tänään ollut lomapäivä. Pitkän pohdinnan tuloksena päätyi käymään salilla.
Emmi: Hiukset lähti (tai ainakin osa niistä), pääsykoe viikon päästä. Hyvä fiilis.
Sofia: Kesätyöt alkoivat, töitä riittää. Phuksiopas stressaa, IE-tekstit puuttuvat. Mur.
Tiitu: Kaikki on niiin hyvin vaikka Sofia välillä kuumotteleekin.
Petri: Eilen oli vika tentti, kesä alkoi ja samaten kesätyöt. Kesä on kiva.
Otso: Töitä on ollut, dipan teko käynnissä ja parturilla käyty.
Christian: Hajotkaa toimistoihinne. Ulkotyöt kannattaa.
7 Yhteiset asiat
7.1

Athene merchandise

Tehotiimi Tiitu ja Pietari hoitavat kangaskassiprojektia kesällä siihen kuntoon, että
phukseille voi jakaa omat syksyllä.
7.2
Haalarimerkkien tilaaminen
Otso hoitaa merkin kuntoon kesäkuun aikana. Lopullinen deadline on sellainen, että
merkkien tulee olla syksyllä myytävissä phukseille.
7.3
Puolivuosi-sparraukset
Osalla ollut. Olleet kivoja. Loppujen kanssa sovitaan vielä.
7.4
Hallituksen bondailu
Keväällä ei olla ehditty paljoa bondailla. Otso ottaa hoitaakseen. Mietinnässä
kesäterdeily, elokuumökkeily.
8 Talous- ja hallintoasiat
8.1

Hyväksyttävät laskut

Saaja

Summa

Perustelu

Päätös

Vesa
Laakso

4,19
euroa

Hallituskokoustarjoilut (1,29 euroa) ja
Hyväksyttiin
olkkarikahvit henkilökunnan kanssa (2,90
euroa)

Pietari
Keskinen

30,48
euroa

Olkkarikahvittelun tarjoilut

Hyväksyttiin

Emmi
Peltonen

32,50
euroa

Fuusio-illalliskortti

Hyväksyttiin

Emmi
Peltonen

4,70
euroa

Kokoustarjoilu

Hyväksyttiin*

Nico
Liljestrand

176,19
euroa

Skumppaa wapputeltan julkaisuun
Hyväksyttiin*
(161,64 euroa) ja patonkia ja tuorejuustoa
wapputeltan julkaisuun (14,55 euroa)

Matilda
Akkola

183,48
euroa

Yöjäynä-varustehankinnat

Hyväksyttiin

Lauri
Kokkila

199,61
euroa

YJ-paku + bensat (158,15 euroa) ja YJbrunssi (41,46 euroa)

Hyväksyttiin

*: sillä ehdolla, että henkilö toimittaa rahastonhoitaja Christian Mohnille kuittikopiot
pikimmiten.
8.2
Christian Mohnille lupa maksaa kiireelliset laskut kesän aikana
Myönnettiin killan rahastonhoitaja Christian Mohnille lupa maksaa kiireellisiä laskuja
kesän aikana siten, että ne käyvät puheenjohtaja Otso Hannulan hyväksyttävinä.
8.3

Olkkarin tietokoneet
Esitys: Puolet tietokoneista poistetaan ja niiden tilalle tarjotaan
opiskelijoiden kannettaville tietokoneille työtilaa.
Päätös: Poistetaan noin puolet koneista siten, että OLOhuoneelle jää
Windows-, Mac- ja Linux-käyttöjärjestelmällisiä koneita. Vesa otti projektin

hoitaakseen kesän aikana.
8.4
Mitä muuta tuli tehtyä?
Otso korjasi YTJ:ssä olevat killan väärät tiedot.
Vesa Laakso poistui kokouksesta ajassa 18.50.
9 Phuksiasiat
9.1
Phuksiopas
Tekeillä. Kaikki kuvat on käytännössä valittu. Anastasiaa saatetaan pyytää
taittamaan opas. Emmi lupautui myös auttamaan tarvittaessa.
Vesa Laakso palasi kokoukseen ajassa 18.52.
9.2
KV-asiat
Tiina Toskovicin kanssa on keskusteltu KV-asioista. Tiinalta puuttuu viime vuosien
infolaisten vaihtokohteiden tiedot ja hän haluaisi tietää, mistä nämä tiedot saa. Sofia
ilmoittaa Tiinalle, että tämän kannattaa olla yhteydessä koulun KV-henkilöihin.
Tiina tekee tällä hetkellä ulkkareista exceliä, johon tulee tiedot henkilöiden
yhteystiedoista, maksutilanteesta ja esimerkiksi halusta hankkia killan haalari.
Tehdään tästä Tiinan ja hallituksen kanssa jaettu tiedosto esimerkiksi Google
Docsiin.
Tiinalla on suunnitteilla phuksiopas ulkkareille, joka lähetettäisiin ulkkareille
ennen heidän saapumistaan Suomeen. Ideaa pidetään hyvänä. Sofia puhuu Tiinan
kanssa asiasta. Asiasta kannattaa olla kouluun ja esimerkiksi Tietokiltaan
yhteydessä. Sähköistä formaattia kannattaa myös miettiä. Kilta ei ole budjetoinut
tähän rahaa.
Christian Mohn poistui kokouksesta ajassa 19.02.
9.3
Mitä muuta tuli tehtyä?
Sofia oli valvomassa tulevien phuksien pääsykokeita.
10 Opintoasiat
10.1 Mitä muuta tuli tehtyä?
Informaatioverkoistoilla on DI-vaihe tulevaisuudessakin. Kahden pääaineen mallia
on esitelty. Kukaan ei vastustanut sitä PAKissa, mutta päätöstä asiasta ei ole vielä
tehty.
Olkkarikahvittelu meni hyvin. Henkilökunta toivoi, että vastaavan tyylinen
tilaisuus järjestettäisiin toistekin.
11 Tapahtumat
11.1 Kevätkauden päättäjäiset
Oli ja meni. Hauskaa oli, sää suosi. Paikalla oli noin parikymmentä henkilöä.
11.2

Killan kesäpäivät

Otso kuumottelee Christiania vahvistamaan kesäpäivien paikan.
Sofia Ahanen poistui kokouksesta ajassa 19.19.
11.3 Mitä muuta tuli tehtyä?
Tilakähmyt menivät hyvin. Höpöhöpö-sitsit siirrettiin päivällä, koska Prodekon
kanssa oli päällekkäisyys. Höpöhöpö-sitsien ja Lakinlaskijaisten välissä on yksi
välipäivä.
12 Tiedotusasiat
12.1 Pöytäkirjat nettiin
Pöytäkirjat menevät nettiin kesän aikana.
Sofia Ahanen palasi kokoukseen ajassa 19.21.
12.2 AYY:n sähköpostilistojen ongelmat ja varmuuskopiointi
Syksyllä tehdään uusien phuksien lisäysten jälkeen varmuuskopiot
sähköpostilistoista.
Emmi katsoo viikonloppuun mennessä lista-asiat kuntoon. Kiireisimmät listat
eli hallitus-, jäsenet- ja aktiivit-lista laitetaan kuntoon jo keskiviikon aikana.
12.3 Ongelmatiedotuskanavat
Olkkarin ilmoitustaulusta tulee virallinen ongelmatiedotuskanava facebookin ja killan
verkkosivujen rinnalle.
12.4
-

Mitä muuta tuli tehtyä?

13 Yrityssuhteet
13.1
-

Contact Forum rekrytointiviestipalvelu

13.2 Marathon (ja Hervanta)
Lotta setvii asiaa Jaakon kanssa.
13.3 Mitä muuta tuli tehtyä?
TEKiltä tulee sponsorointia haluamaamme TEKin hyväksymään
phuksitapahtumaan.
14 Ulkosuhteet
14.1 Vuosijuhlat
Jatkopaikka ei ole vielä selvillä.
14.2 Mitä muuta tuli tehtyä?
Järjestetään syksyllä Tietokillan hallituksen kanssa iltapala vastineena näiden
järjestämään aamupalaan.

15 Muut esille tulevat asiat
Sofian sormi on parantunut.
16 Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään killan kesäpäivillä.
17 Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 19.38.

Pöytäkirjantarkastajat:

__________________________
Tiitu Lahti

__________________________
Sofia Ahanen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

__________________________
Otso Hannula
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