Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 22/2014
Aika: 19.9.2014 klo 14.15
Paikka: Ttalo, B122
Paikalla: Tomi Laakso, Eeva Siikaaho, Mikko LatvaKäyrä, Tiitu Lahti, Atte Keinänen, Aleksi
PA Pyykkönen, Miikka Laitila, Aleksi Talsi, Aarne Leinonen
Puheenjohtaja: Tomi Laakso
Sihteeri: Eeva Siikaaho
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 14.15.
Miikka “Miihkali” Laitila saapui 14.16. Sakkoa saatana.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen jäseniä.
Todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
Aleksi Talsi saapui 14.19. Sakkoa saatana.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkistajiksi Mikko LatvaKäyrä ja Aleksi Pyykkönen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Lisättiin kohta 15.4 Laulukirjat sekä 15.5 TalentITmessut. Hyväksyttiin työjärjestys
muutoksineen.
5. Ilmoitusasiat
Evästä! Oli kaikkea hyvää, koska ihmiset eivät muista vuorojaan ja budu paisuu. Hedelmiä,
Fasupaloja, brekukeksejä!
Avattiin postit: Vuorikautiset, Tisle, Fortune. Selvitys haalaritoimituksesta.
6. Hyväksyttävät laskut
Putsiini: haalareista 2401,35. Eeva Siikaaho: phuksit vs. phabut ruokaan 226,23. Reetta
Arokoski: Olympialaisten saunan ruokailu sekä hallituksen esittelyn videokuvaus 34,77. Eeva
Siikaaho: Aalto Partyn tikkarit, mehut sekä mehusäiliö sekä varaslähdön ruokailu phukseille
335,27. Ellinoora Laaksonen: Yöjäynän tarvikkeita 39,64. Johanna Rantanen: Yöjäynän
tarvikkeita 24,57. Akvila: Haalarisitsien skumppalasit 322,40. Infoähkyn jatkotila 1438,40.
Kaikki laskut hyväksyttiin.
Aarne Leinonen saapui 14.22.

7. Mitä kuuluu? kierros
MLK: JES TEL AVIV JES! Kaikki on kateellisia!
Tomi: Fudista jee!
TAleksi: Kiireistä, hyvää!
Atte: Yön aikana oli parvekkeelle ilmiintynyt kottikärry. Vilkasta on elämä kämppiksillä siis.
Eeva: Siistii! Kiire, mut siistii! Kerkee kiireestä huolimatta hengaamaan välillä olkkarillakin,
siistii!
PA: Siistii Predators! Nurtsi siistii!
Miihka: Mökille just! Kiire! Siistii!
Aarne: Lähtee metsään metsästää viikonlopuks. Ei muuta!
Tiitu: Omien sanojensa mukaan kerrankin energinen! Superhauskaa! Peukut!
8. Talous ja hallintoasiat
1. Vaalikokous 28.10.
Päätettiin, ettei vaalikokouksessa erikseen valita/painoteta varapuheenjohtajaa, vaan tehdään
selkeäksi, että tuleva hallitus päättää sen keskuudestaan. Keskusteltiin myös
yrityssuhdetiimin järkevästä kokoonpanosta. Miikan ehdotus: Yrityssuhdevastaava
hallituksessa, jonka alla kaksi yrityssuhdetiimiläistä toimihenkilöinä. Näiden kahden vastuu
olisi jaettu selkeästi siten, että toisella on vastuu excuista (vrt. entinen Excuneuvos) sekä
toisella vastuu Marathonista. Ei tarvetta excumestarille hallitukseen, sillä meillä ei ole isompia
excureissuja, kuten kotimaan pitkä excursio tai ulkomaan excursio.
Keskusteltiin myös vuosijuhlavastaavan (Ulkoneuvos) pudottamisesta pois hallituksesta sekä
KVvastaavan nostamisesta hallitukseen.
Päätettiin pitää hallituksen kesken iltakoulu, jossa stormataan ehdotuspohja ensi vuoden
hallituksen kokoonpanosta. Tomi järjestää doodlen.
Pikainen maininta vaalikahvilasta, jossa koko hallitus olisi kertomassa omista viroistaan.
Keskustelun rönsyilystä johtuen päätettiin jatkaa keskustelua kokouksen jälkeen sekä
hallituksen iltakoulussa.
Sovittiin, että vaalikokoussaitti laitetaan liveksi maanantaina 6.10. Atella vastuu tästä.
Miikka Laitila poistui 15.11. Aarne Leinonen poistui 15.12. Aleksi Talsi poistui 15.25.
2. Killan kunnianosoitukset vuosijuhlilla
Tiitu totesi, että viime vuonna ansiomerkkien tilaaminen meni liian myöhäiseksi, epiteettien
pitää ehtiä juhlaan! Päätös epiteetin saajista olisi hyvä olla 3 viikkoa ennen vuosijuhlaa. Tomi
pistää viestin killalle, jossa neuvot epiteetin saajan ehdottamiseen. Aikaa antaa ehdotuksia
kaksi viikkoa aikaa. DL:n jälkeisessä hallituksen kokouksessa päätetään, kenelle menee
epiteetit sekä kultaset ansiomerkit.

Keskusteltiin ehdokkaista.
Päätettiin pitää ilta/aamukoulu/workshop hallituksen kesken myös kunniamerkin saajista ja
esittelyteksteistä.
3. Kehityskeskustelut
Kaikki ovat käyneet Tomin kanssa kehityskeskustelut Emmiä lukuunottamatta. Tomi kiitti
kaikkia keskusteluista!
4. Laitossopimus
Nyt on yksi nimi lisää alla, kaksi puuttuu vielä! Tomi jatkaa metsästystä.
5. Killan lippu
Tomi hustlaa. Piia Kuosmanen on ollut apuna, uusi varsi tilataan saatavien tietojen mukaan.
Aaltoyliopiston yhteyshenkilö on luvannut, että korjauksesta koituvat kulut korvataan. Pöllöstä
on nyt kuvat tallessa, jos jotain sattuu sille tulevaisuudessa. Hommat etenee.
6. Uudet jäsenet
Uusia jäseniä Drivessä.
7. Talous
Excel on vn siisti t. AP! Hyväksytystä budjetista ollaan arvioidusti 1000e miinuksella. Miikka
tykittää aika hyvällä tahdilla sponssia. KippaIEakselilla sovittu syksyn kuvioista, muiden
kanssa pitää vielä tehdä koonta menneistä kuluista ja sopia seurannasta.
8. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat)
OTMK tilaa uusia ulkokuoria Fatboyille. Kahvijuttuja sekä IKEA että kauppareissuja luvassa.
Hercules Herculoi, Xena Xenailee, oli onnistuneet liikuntatapahtumat ekoilla viikoilla! Uutta
sulkisturnausta luvassa syksyn aikana, tällä kertaa sellaisena ajankohtana, jolloin alumnit
sekä muut päivätöissä käyvät ehtivät paikalle.
9. Mitä muuta tuli tehtyä?
Tomi lauloi videolle. Antoivat SCIpuheenjohtajien kanssa lahjan Eero Elorannalle
vararehtoriuuden johdosta.
9. Yrityssuhteet
1. Tulevat excursiot
Excuja tulee! Seuraa tiedotusta! Yritysilta tulee! CVklinikka tulee! Myös tammikuulle on
alustavasti sovittu excuja, jottei toimijoiden vaihtuessa tule excutaukoa.

2. Sponssit
Keskustelut jatkuvat. Myös uusia firmoja mukana. Ähkyn sponssit akuuteimmat tällä hetkellä.
3. BMI
Starttaa huomenna, messut tulee. Myös infolaisia mukana, hakemuksia tuli enemmän kuin
tarpeeksi.
4. Marathon
Jonotus viikon päästä perjantaina. Marathon järjestetään.
5. Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEKkiltayhdyshenkilö,
Marathontoimikunta)
Ysvitiimin kanssa sovittu tapaamista, mutta eivät pysy sovitussa. MTMK:n kanssa kaikki
hyvin!
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Soppareiden printtaamisessa ongelmia, Miikka ei kiittele olkkarin printteriä.
10. Phuksiasiat
1. Phuksien kuulumiset
Hyvää.
2. Haalarit
Toimitettu olkkarille. Jaetaan ensi viikolla sitseillä. Lasku saatiin ja hyväksyttiin kohdassa 6.
3. KVopiskelijat
EIT ICT Labs ei sponsoroi uusien KVopiskelijoiden haalareita. Aleksi T. odottaa listaa
KVopiskelijoista Mikolta, jotta voi laittaa kaikille Athenea koskeville ulkkareille mailia.
4. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KVvastaava, WappuHali, ISOt)
ISOvastaavan kanssa yhteistyö jatkuu tapaamisten merkeissä. KVvastaavan oltu yhteydessä
ulkkareiden haalarien tiimoilta. ISOja nähdään ennen haalarisitsejä. WappuHali ei midist.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Kaikki phuksit ovat nyt Athenen phuksit ‘14 ryhmässä. Tiedotus kulkee! Phuksien lakut
saapuneet.
11. Tapahtumat

1. Olympialaiset 16.9.
Oli ja meni. Hienosti meni, Hercules pitää perinnettä yllä ollessaan Athenen
Olympiakultamitalisti!
2. Haalarisitsit 25.9.
Tulee.
3. Hallitussitsit
Päätetään päivä facebookkyselyllä: ehdotetut päivämäärät: 24.10., 25.10., 12.12., 13.12. DL
tämän viikon sunnuntaina, jotta maanantaina Tomi voi tiedottaa vanhoja hallituksia. Tomi otti
vastuun kyselystä ja tiedotuksesta.
4. Toimareiden kuulumiset (pikkuIE, lukkarit)
PikkuIE:lle kuuluu hyvää. Lukkarit hoitavat täyttä häkää uutta lauluvihkosta Infoähkyyn, josta
myöhemmin tässä kokouksessa.
5.

Mitä muuta tuli tehtyä?

Tampereen suunnalle ollaan oltu yhteyksissä lokakuussa järjestettävien sitsien merkeissä.
12. Opintoasiat
1. Uuden DIohjelman tilanne
Lobbausta, MLK tavannut tärkeitä ihmisiä.
2. Opintopsykologin tapahtuma
Opintopsykologi haluaisi näkyä killassa pienimuotoisen tapahtuman muodossa. “Mikä musta
tulee isona”konseptipyöritys on nyt tapetilla. Katsotaan, koska järjestetään, kuitenkin tämän
vuoden aikana, ehkä marrasjoulukuussa. MLK hoitaa.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?

4. Toimareiden kuulumiset (hallopedit, SCIvastaava)
SCIvastaava on valinnut päivämäärän SCIkkujouluille.
13. Ulkosuhteet
1. Vuosijuhla
Tilta varattu, busseista pistetty tarjouspyyntöjä. Lukkarit päätetty.

2. Diskonttaus 17.10.
Pitää stormata lahja! Jatketaan tästä kokouksen jälkeen.
3. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri)
Hupiministeri puuhastelee yhteislähtöä Hämeenkadun approon Tampereelle. Kahvijuttuja,
kahvimyllylaunch oli menestys!
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Tiitu kaipaa tietoa siitä, kuinka moni Athenen hallituksesta haluaa Wähäjouluun, jotta voidaan
sopia hallituskasoista.
14. Tiedotusasiat
1. Kukka
Loistava lehti!
2. Nettisivujen päivitys
Jatkuu, hoituu.
3. Inf.tkk.fi
Taistelu sivutilasta jatkuu. Ratkaisu löytyy Aten mukaan kyllä!
4. Mediataloexcursio
Tulee, ainakin Suomen kuvalehdelle, myös Otavaan oltu yhteydessä. Vielä pitää sopia
päivämäärästä SK:n kanssa.
5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan
niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATKpartio)

6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Pöykkyjen tarkistuslistalla on nyt värikoodi tarkistuksille! Ensi viikon sunnuntaina on dedis
kaikille kevään pöytäkirjojen tarkistuksille. Sakkoa!
15. Muu toiminta
1. Tietokonetarrat
Etenee.
2. Haalarimerkkien hankkiminen

Hoidossa.
3. Yhteistyö Pisteen kanssa
Odottaa meidän vastausta.
4. Laulukirjat
Lukkareiden ehdotus: Tilataan 400 kpl, maksaa noin tuhat euroa. Tarkoitus olisi ähkyyn saada
osallistujille ilmaiset vihkoset jakoon. Loput vihkoset myydään olkkarilla noin kolmen euron
hinnalla. Ähkyssä jaettavien vihkosten kulut katettaisiin TTER:n apurahalla, joka on vielä
hakematta.
Tähän vastaukseksi päätettiin ehdottaa seuraavaa: Jos TTER:n apurahaa ei saada,
velvoitetaan lukkareita kysymään wappulehdiltä mainoksia, ettei kilta ottaisi takkiin Ähkyssä
jaettavista laulukirjoista. Päätettiin ehdottaa 300kpl painosta.
Atte Keinänen poistui 16.11.
5.

TalentIT

Ei lähdetä mukaan vapaaehtoisiksi messuille.
16. Muut esille tulevat asiat

17. Seuraava kokous
Vanha Doodle, johon kaikki päivittää uudet ajat.
18. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 16.26.
Pöytäkirjan tarkastajat:

_______________________
Mikko LatvaKäyrä

_______________________
Aleksi Pyykkönen

Puheenjohtaja ja sihteeri:

_______________________
Tomi Laakso

_______________________
Eeva Siikaaho

