Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 14/2014
Aika: 15.4.2014 klo 18:00
Paikka: A106, TTalo
Paikalla: Jukka Kopra (poistui kohdassa 1), Aleksi Pyykkönen, Eeva Siikaaho, Aleksi Talsi,
Tiitu Lahti, Mikko LatvaKäyrä, Reetta Arokoski, Tomi Laakso, Atte Keinänen
Puheenjohtaja: Tomi Laakso
Sihteeri: Eeva Siikaaho
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 18.00.
Siirryttiin kohtaan 7.
Jukka Kopra poistui 18.14
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Todettiin kokous asianmukaisesti koolle kutsutuksi ja todettiin ainakin puolen hallituksesta
olevan läsnä. Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta Arokoski sekä Tiitu Lahti.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Lisätään kohta 13.3. Vuoden alumni. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.
5. Ilmoitusasiat
Aleksi Pyykkönen on tuonut tuplasuklaafanipaloja ja viinirypäleitä! Lupasi seuraavalle
pullavuorolleen tuoda pannaria!
Postia: Fortunelehti, Bill Clinton kannessa! Lisäksi TF:n kiltalehti Modulen.
6. Hyväksyttävät laskut
Finn Charters Oy 508,00 euroa, kevätretkibussi, hyväksyttiin. Meri Terholle 100,38 euroa
tarvikkeita olkkarille sekä kahvimaitoa, hyväksyttiin. Meri Terholle 347,13 pakastin ja jäätelöä,
hyväksyttiin.
7. Mitä kuuluu? kierros
Jukka Kopra: Liittyi lauantaina kännissä ja läpällä kiltaan. Edelleen haluaa olla jäsen ja tulee
huomenna sitseille ja torstaina sillikselle. JEE!
Aleksi Pyykkönen: On Jukka Kopran tapaan myös hengannut Henrin ja Kapen kanssa.
Eeva Siikaaho: Odottaa innolla huomisia sitsejä ja aikoo värjätä hiuksensa
vaaleanpunaiseksi!
Aleksi Talsi: Kuuluu hyvää, on täyttä. Huominen TRE:n reissu peruuntui koska Studio3 ja
ryhmä.

Tiitu Lahti: Ahdistaa ihan kauheesti. Viikot menee aivan nopeesti! Kandin dedis lähestyy, se
on kahden viikon päästä ja siitä aika monta päivää on Ruotsissa valmentamassa.
Mikko LatvaKäyrä: Kiireistä. Kaikkia hommia on niin paljon kun vaan ehtii tehä, nukkumisesta
pitää karsia. Huomenna pääsee pitkästä aikaa lukkaroimaan, kivaa!
Reetta Arokoski: On ollut tänään sydänkipuja. HUI!
Tomi Laakso: Koulujuttuja on kauheesti ennen Wappua, surullista. Huomenna TRE:lle ja
junassa vois tehä kouluhommia, kun Aleksi ei oo enää nousu ja laskukaverina.
Atte Keinänen: Fuksikevättä rinnassa ja ylihuomenna Berliiniin, kivaa luvassa!
Palattiin kohtaan 2.
8. Talous ja hallintoasiat
1. Hyvinvointi
Voidaan hyvin, pelkkää pahoinvointia loppukuu.
2. Laitossopimukset
Mediatekniikan laitoksen kanssa on sovittu tapaaminen tiistaille 23.4.
3. Budjetti
Keskusteltiin siitä, miten voidaan seurata budjetin kulumista. PaleksiAleksi puuhaa kun
kerkeää excelin, missä on hyvä seurata budjetin toteutumista.
4. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat)
OTMK kävi eilen ostamassa pakastimen, Paleksi hengaili niiden kanssa olkkarilla, asenteli
vähän pakastinta. Lisäksi piilottelivat vähän pääsiäismunia pääsiäispupun kanssa. Nupposella
on joku pöhinä päällä, kuten myös oli pöhnä. Ei ne liikuntavastaavat oo kauheesti toteuttanut
kuitenkaan, vois alkaa.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Aleksi on hienosti rahistellut rahisasioita, mm. killan veroilmoitusta on alettu täyttää!
Päätettiin poistaa Christian Mohnilta sekä Otso Hannulalta tilinkäyttöoikeudet.
9. Phuksiasiat
1. ISOkoulutukset
Jatkuvat AYY:n tutorkoulutuksilla.
2. ISOkaste 14.4.
Oli eilen ja oli ihan onnistunut tapahtuma.
3. Phuksipeijaiset
Phuksispeksit ovat lähteneet käyntiin ja speksivastaavat ovat käyneet speksikoulutuksessa.
Yöjäynän ensimmäinen osa on torstaina.
4. Kevätretki 24.25.4.
ISOjen kanssa pidetään suunnittelupalaveria lisää sekä lyödään lukkoon järjestelyitä.

5. Phuksiopas
Ei uutta. TaleksiAleksi varmisteli, että ovathan kaikki tekstejä kirjoittavat hallituslaiset kärryillä
siitä, missä mennään.
6. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KVvastaava, WappuHali, ISOt)
ISOvastaava on vauhdissa. KVvastaavan kanssa on juteltu vähän ja tullaan puhumaan
myöhemmin lisäää syksyn KVkuvioista. Wappuhali lähetti terveisiä Lappeenrannasta eilen
illalla ja on tyytyväinen, kun phuksien VJP:n dedistä on siirretty.
7. Mitä muuta tuli tehtyä?
Sofian sauvaproggikselle ei kuulu mitään uutta, mutta hoituu varmasti.
10. Tiedotusasiat
1. Athenen verkkosivujen päivitys
Jäsenet ajan tasalla netissä. Sähköpostilistojen liittymislomake on nyt netissä ja Emmi hoitaa
tiedottamisen sen tiimoilta kun vain kerkeää.
2. Sähköpostilistat

3. Kukka
Luettiin palaute palautekornerista, mitä Kukasta on tullut. Purettiin palaute ja todettiin, että
Wappukukka saa joka vuosi olla omannäköisensä. Oltiin todella tyytyväisiä Aten duuniin.
4. Ilmomasiinan uudistus

5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan
niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATKpartio, Ulottuvuusvastaava)
Ei uutta.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Ei muuta.
11. Tapahtumat
1. BMIsitsit 11.4.
Oli ja oli railakasta. Muisteltiin Reetan avustuksella ruokalistaa, jälkiruuaksi oli ihanaa
mutakakkua.
2. PreWappusitsit 12.4.
Hyvin meni. Tuli kiitosta ja oli hauskaa.
3. Wappusitsit ja sillis 16.17.4.
Huomenna, hyvät kekkerit tulossa!
4. Toimareiden kuulumiset (pikkuIE, lukkarit)

PikkuIE:lle ei uutta. Lukkareiden laulunsanakirjoituskilpailut päättyivät, ja seuraavaksi tekeleitä
lauletaan killalle kuultavaksi.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Tomi kyseli, onko IE kärryillä toukokuun tilakähmyistä. Todettiin, että ei ole, mutta nyt on!
12. Yrityssuhteet
1. Yrityssuhteiden tilanne
Accenturen sponssipakastin jäätelöineen tuli, jee!
2. Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEKkiltayhdyshenkilö,
Marathontoimikunta)

3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Miikka on sairaana ja on lähettänyt valikoidulle porukalle watsapissa kuvan, voi parkaa kun
näyttää kurjalle!
13. Opintoasiat
1. Kurssien kehittäminen
Geneeriseessä SCIkoposaunassa puhuttiin SCIprojektikurssista. Ongelmallista, koska
infolaiset sekä prodekolaiset haluavat tehdä hommia poikkitieteellisesti mutta tikkiläiset sekä
fyssalaiset eivät. Käyttiksen kurssit eivät ole edenneet edellisestä kokouksesta.
2. Maisteriohjelman uudistus
Torstaina oli suunnittelutilaisuus. Uudistukseen taisi livahtaa yhden pääaineen malli.
3. Vuoden alumni
Luettiin arviointikriteerit. Päätettiin, ketä ehdotetaan. Palataan asiaan Wapun jälkeisessä
kokouksessa.
4. Toimareiden kuulumiset (SCIvastaava, Hallopedit)

5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Ei muuta.
14. Ulkosuhteet
1. Kaljakroketti 25.4.
26 joukkuetta ilmottautunut! Tiitu miettii vielä turnauskaaviota. Juteltiin säännöistä sekä
skumppakokkareista. Kaljaa luvassa ja kaupasta saa lisää. Meijän oma juttu eikä kenenkään
muun, joojoo!
Aleksi Talsi meni pissalle 19.48.
2. Wappulaiva 30.4.

Keskusteltiin Wappulaivasta sekä todettiin, että sitä voisi hypettää lisää. Skumppaarvonnasta
ei ole kuulunut uutta.
3. Vuosijuhlaedustukset
Syksyn vujuedustukset jaetaan syksyn aluksi.
Aleksi Talsi tuli takasin 19.52.
4. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri)
Ei uutta. HupiEeva messissä Wappuhulinoissa, jee!
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Kaikkia on nyt varoitettu, että Wappuna pitää lähteä Ullikselle roudaamaan telttaa. Tiitu on
ahdistunut ähkyn jatkotilasta. Juteltiin siitä. Ei ahdistuksesta vaan tilasta.
15. Muut esille tulevat asiat
1. Kesäkokous
Päivät 27.29.6. Puhuttiin tilasta, AKmaja sekä Täffän mökki varattu muille.
2. Pöytäkirjojen tarkistaminen ja allekirjoittaminen

3. Hallitushengailu
Tapahtuu 23.5. Sovittiin myös, että Tiitu ilmottaa Cheap Chili joukkueen Hulluun Jussiin.
4. Sikariporrasfutis
Reetta on joukkueen kapteeni. Pitää selvittää vielä, millaisesta pelistä oikein on kyse.
5. Hyvä veli stipendi
Päätetään huomenna sitseillä. Joojoo.
6. Killan Julkkudiili
Emmi hoitaa ja muistuttelee kiltaa vielä.
16. Seuraava kokous
Wapun jälkeen, ellei tuu jotai tärkeetä
17. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 20.21.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_______________________

_______________________

Reetta Arokoski

Tiitu Lahti

Puheenjohtaja ja sihteeri:

_______________________

_______________________

Tomi Laakso

Eeva Siikaaho

