Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 19/2014
Aika: 28.8. klo 18.00
Paikka: OLOhuone
Paikalla: Miikka Laitila, Reetta Arokoski, Eeva Siikaaho, Aleksi Pyykkönen, Tomi Laakso,
Emmi Linkola, Atte Keinänen, Mikko LatvaKäyrä, Tiitu Lahti
Puheenjohtaja: Tomi Laakso
Sihteeri: Emmi Linkola
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 18.02.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen
jäseniä, todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Eeva Siikaaho ja Miikka Laitila.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Lisättiin kohdat 8.5 Varaston tilanne, 15.3. Diskonttauksen vuosijuhlalahja ja 10.4.
ATKPartion hackathon ja siirrettiin muita kohtia vastaavasti eteenpäin.
5. Ilmoitusasiat
Mikko ilmoitti kokouspullan. Eväitä oli myös SCIn isotoiminnan puolesta. Postissa tuli
Tomille kutsu 31:seen WCC:hen ja lukuvuoden avajaisiin, kutsu Lämmönsiirtoon, 5
Fortunelehteä, PT:n hallitusjuliste, verottajalta verojen erittely (ei maksua eikä
palautusta), kutsu Diskonttaukseen, Boston Promenaden levy sekä Wiredlehti. Miikka
ilmoitti että koko hallitus ei mahdu Futubileisiin.
6. Hyväksyttävät laskut
Hyväksyttiin Reetta Arokoskelle 35,57e toimarivirkistäytymisestä.
7. Mitä kuuluu? kierros
Atte: paras kesätyö missä ollut. kävi parilla leirillä ja nollasi.
Mikko: kuuluu hyvää, kesä oli siisti ja duunissa oli siistii. kävi monilla excuilla aalto
fellows programin kautta ja festareilla.
Aleksi P: lomaili intensiivisesti heinäkuussa ja hengaili rannoilla. pelasi rahisten
kesäpäivillä jallupöllöä, joka oli hyvä ja monipuolinen.
Tomi: oli työntäyteinen kesä, jatkaa myös syksyllä duunissa. ei lomaillut yhtään. muutti.
Tiitu Lahti saapui ajassa 18.21.
Emmi: mökkeili liikaa.
Miikka: ei ehtinyt lomailla, mutta töissä on ollut kivaa. ja festareilla ja mökkireissuilla.
Reetta: Reetta dokasi. ei tehnyt rankasti töitä. oli budapestissä festareilla.
Egu: oli hirveen hyvä kesä. toukokesäkuussa keräili akkuja, elokuun tehnyt töitä
startup saunalla ja jatkaa ensi kesään ainakin ja on ollut super kivaa.
Tiitu: ei ollut yhtään kiva kesä.
8. Talous ja hallintoasiat

1. Pinssit ja kunniamerkit
Eeva hyväksyi tarjouksen Käädystä. Tulee hopeisia, kultaisia ja pronssisia
merkkejä.
2. Taloustilanne ja budjetti
Ei ole muuttunut paljoa kesän aikana. Aleksi Pyykkönen päivittää budjetit
Drivessa ajan tasalle.
AT saapui ajassa 18.29.
3. Kehityskeskustelut
Tomi tekee Doodlen ensi viikosta. Deadline vastaamiseen on sunnuntaiilta.
4. Laitossopimus
Ei ole vielä kaikkia allekirjoituksia. Tomi käy hakemassa.
5. Varaston tilanne
Mahdollisuuksien mukaan otetaan molemmat varastot eli Dernecon ja JMT 1.
Tomi vastaa saapuneeseen sähköpostiin varastoihin liittyen. Jos ei saada
molempia, niin otetaan JMT1.
6. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat)
OTMK kävi kaupassa, jääkaappi on täynnä. Olkkarille on tullut uudet koneet.
Liikuntavastaava suunnittelee phuksitphabut futista.
7. Mitä muuta tuli tehtyä?

9. Opintoasiat
1. Uuden DIohjelman tilanne
On ollut keskustelua, pitäisikö maisterivaiheessa olla pakollinen tekninen
sivuaine.
2. Mitä muuta tuli tehtyä?
Mikko laittaa mailia hallopedien täydennyshausta eteenpäin killalle. Mikko tilasi
kirjoja 390 eurolla ja osti opiskelijoilta vanhoja kirjoja Olkkarille.
10. Tiedotusasiat
1. Kukka

Kukkaviikonloppu pidetään Anna Valajan mökillä 12.14.9., Atte laittaa ilmon.
Atte ja Miikka juttelee Otavamedian excusta.
2. Phuksit sähköpostilistoille
Aleksi Talsi tekee ilmon josta fuksit voi valita mille listoille haluaa. Ilmoon
laitetaan vahva suositus käyttää Aallon maileja. Phuksit täyttää ilmon
maanantaina ja Emmi lisää phuksit listoille ja tekee iv14listan.
3. Nettisivujen päivitys
Phuksikuvat otetaan maanantaina ja Atte laittaa kuvat, nimilistan ja uutisen
phuksien saapumisesta nettisivuille. Kuvagalleria fiksataan.
4. ATKPartion hackathon
Lauantaina koodailusessio, Ilmomasiinaa ja Athene.fi:n bugien selvittämistä.
5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan
niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATKpartio)
Atte ja ulottuvuusvastaava juttelivat 3Dprinttauskoulutuksesta.
Ulottuvuusvastaava järjestää koulutuksen ekoilla viikoilla tai myöhemmin.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Viikkotiedotteita alkaa tulla tällä viikolla.
11. Ulkosuhteet
1. Vuosijuhla
Vuosijuhlatiimi on miittaillut. Matilda Akkola jättäytyi pois toimikunnasta, Emmi
poistaa hänet sähköpostilistalta. Kutsut vuosijuhliin lähtee syyskuun aikana.
2. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri)
Hupiministeri oli valmis järjestämään toimarivirkistäytymistä mutta siinä ei ollut
paljoa tekemistä. Vuosijuhlatoimikunta ajatteli hankkia rekvisiittaa kirppareilta.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?

12. Yrityssuhteet
1. Tulevat excursiot
Excuja konsulttifirmoihin tulee syyslokakuussa. Tulossa myös esim. Reaktor,
August, McKinsey ja Bain & Company. YTMK menee Müncheniin excureissulle.
2. 10V Marathon

Etenee hyvillä ja huonoilla ideoilla, tulee olemaan lokamarraskuun vaihteessa.
3. Sponssien tilanne
Sponsseja on tullut ja Miikka hankkii lisää vuosijuhlia varten. Tilanne näkyy
hallituksen Drivessa. Keskustelut ovat edenneet Elisan, Flowdockin ja Goforen
kanssa.
4. Yhteistyöfirmojen tilanne
Uusia yhteistyöfirmoja tiedossa.
5. Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEKkiltayhdyshenkilö)
Yrityssuhdetiimi ja marathontoimikunta kokoustavat lähiaikoina.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Miikka hoitaa Catchboxin tilauksen ja juttelee Fatboyn hankkimisesta
yhteistyöfirmojen kanssa.
13. Tapahtumat
1. Toimarivirkistäytyminen 23.8.
Oli yleisömenestys. Pelattiin papupeliä. Tapahtuma ei saavuttanut tavoitettaan.
2. Varaslähtö 29.8.
Huomenna. Valmistelut ovat sujuneet hyvin. Augustilta saatiin
sponssiskumppaa fukseille.
3. Nuotioilta 1.9.
Polttopuita selvitellään, tulee olemaan niemenkärjessä ja OK20:ssä.
4. Aalto Party 2.9.
IE menee huomenna tukkuun hakemaan tikkareita. Hallituksesta kaikki ketkä
pääsevät tulevat rastille ja kasaavat teltan kello 12 jälkeen, dresscode on
haalarit ja lakki. Viedään Athenekasseja myyntiin.
5. Otasuunnistus 3.9.
Athenen phuksit suunnistaa keskiviikkona. Paljon rasteja tiedossa.
6. ISOjen järkkäämää kiwaa 4.9.
ISOt järkkää ohjelmaa Olkkarilla, pelailua ja syömistä.

7. Phuksit vs. phabut futismatsi 5.9.
Futismatsi on Silkkiniityllä viideltä. Aleksi lisää kaikkien tapahtumien kellonajat
kalenteriin.
8. Stadisuunnistus 9.9.
ISOilla on kaksi rastia stadisuunnistuksessa. Hallitus menee hengailemaan jos
on hyvä sää.
9. Toimareiden kuulumiset (pikkuIE, lukkarit)
IE näki PikkuIE:tä, jotka on innoissaan syksystä. Lukkarit ovat päättäneet laulut
vuosijuhlalaulukirjaan ja suunnittelevat sen ensi viikolla loppuun. Mikko
muistuttaa Emil Virkkiä hakemaan TTER:ltä rahaa.
10. Mitä muuta tuli tehtyä?

14. Phuksiasiat
1. Uudet phuksit
Ensi viikolla aloittaa 36 phuksia, joista suurin osa osallistuu Varaslähtöön.
2. Teekkarielämää (airuet) 1.9.
Eeva, Atte ja Aleksi Pyykkönen menevät airueiksi.
3. Phuksisitsit 11.9.
IE:n, Inkubion IE:n ja phuksikapteenin kanssa on juteltu ja sitsien suunnittelu
etenee. Hallitus on sitseillä töissä IE:n alaisuudessa. Inkubion hallitus on
vastuussa järjestämisestä päivällä, Athenen hallitus sitsien alusta lähtien
jatkoille. Emmi valokuvaa. Ainakin osa ruuista tulee cateringista, loput pidetään
yksinkertaisina. Hallituksella dresscode on valkoinen yläosa ja musta alaosa.
4. Haalarit
Alustava haalaritilaus on tehty, Miikka toimittaa Aleksi Talsille sponsoreiden
logot viikonloppuna. Phuksit kokeilevat koot maanantaina ja tilaus laitetaan sen
jälkeen menemään. Haalarit tulevat maksamaan phukseille 30 euroa.
5. Phuksipistekortit
Pistekortit ovat valmiit ja taitellut. Aleksi Talsi jakaa ne phukseille tiistaina.
6. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KVvastaava, WappuHali, ISOt)

ISOilla on hyvä meininki, WappuHaliin on oltu yhteydessä ja KVvastaavalle
tulee 40 vaihtaria.
Tiitu Lahti poistui ajassa 20.16.
7. Mitä muuta tuli tehtyä?

15. Muu toiminta
1. Vuosijuhlaedustukset
Mikko ja Miikka menevät edustamaan kiltaa Lämmönsiirtoon.
2. Hallituksen esittäytyminen phukseille
Klo 11 eteenpäin TU5:ssä. Hallitus hoitaa TU5:n kuntoon ennen tilaisuutta ja
laittaa tilaisuuteen lakit päähän.
3. Diskonttauksen vuosijuhlalahja
Stormataan kokouksen jälkeen.
16. Muut esille tulevat asiat
Athenelta kaivattiin henkilöä mukaan järkkäämään hackathonia, syyskuussa tulee
tarkempaa viestiä asiasta. BMI alkaa 20.9., haku on ensimmäisellä opiskeluviikolla.
17. Seuraava kokous
Emmi tekee seuraavasta kokouksesta Foodlen huomenna. Deadline vastaamiseen on
lauantaiilta.
18. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 20.37.
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