Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 25/2014
Aika: 9.10.2014 klo 13.15
Paikka: Ttalo, B115
Paikalla: Tomi Laakso, Reetta Arokoski, Eeva Siikaaho, Aleksi Pyykkönen, Aleksi Talsi,
Mikko LatvaKäyrä, Miikka Laitila, Tiitu Lahti, Anastasia Lipiäinen
Puheenjohtaja: Tomi Laakso:
Sihteeri: Tiitu Lahti
1.
2.

3.
4.
5.

6.

7.

Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 13.15.
Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokouskutsu lähetettiin ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen
edustajia, joten todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjan tarkastajiksi Eeva Siikaaho ja Miikka Laitila.
Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Lisättiin kohta 15.3. Laulukirjat ja hyväksyttiin työjärjestys muuten sellaisenaan.
Ilmoitusasiat
Tomi toi pullaa. Saatiin kutsu Intelligenzia ry:n vuosijuhliin. Saatiin jännittävä kirje
Prodekon ulkomaan puolipitkältä Tel Avivin kautta.
Hyväksyttävät laskut
Mikko Meriläinen 20, euroa KVtutorsaunan ruokatarjoilut, ei hyväksytty, kysytään
lisäselvityksiä.
Mitä kuuluu? –kierros
Aleksi P.: Sai Kelalta kirjeen, aikoo laatia selvityspaperin. Vähän puuskuttaa.
Tomi: Tomikin sai kirjeen Kelalta, kuin vanhalta kaverilta jo. Muuten kuuluu oikein
hyvää, eikä krapulaakaan. Lähdössä viikonloppuna Kuopioon.
Eeva: Tosi hyvää kuuluu, touhuntäytteinen viikko ollut, superonnistunut eventti
Saunalla duunissa ja Höpöt meni hyvin. Viimein Slushsähköpostiosoite plakkarissa! Ei
darraa.
Reetta: Ei tiedä onko krapulaa, väsyttää ainakin ihan älyttömästi. Nukkunut kuitenkin 7
tuntia. Reetan ukki on kaatanut hirven, joten Reetta pääsee syömään hirveä.
Ankku: Kuuluu oikein mukavaa, fuksit sai ekat arvosanat Ankun kurssilla tänään.
Kaikkea jännää tapahtuu, sunnuntain Hesarissa on haastateltu Ankkua. Nimi ja kuva
löytyy.
Tiitu: Nestehukka päällä unohtuneen vesipullon takia, mutta pikkuhiljaa parempaan
kohti. Eilen oli hauskaa olla sitseillä töissä pitkästä aikaa, eikä lintukaan kuollut
partsille.
Miikka: Meili huutaa ja kiire on, mut kaikki on muuten tosi hyvin. Ei myöskään halua
kuolleita eläimiä parvekkeelle.
Mikko: Mikolla on darra. Rehellisesti.

Aleksi T.: Aleksilla rankempi ja ikävämpi päivä, ollut vähän huonompi fiilis, mutta usko
tulevaisuuteen on palaamassa. Viikonloppu näyttää onneksi tyhjältä.
8.

Talous ja hallintoasiat
8.1.
Vaalikokous 28.10.
Tila varattu, kokous T1. Kokous aloitetaan klo 17, koska tila ei aiemmin vapaa.
Pyritään fasilitoimaan nimien kirjoitus listaan, ettei aikaa kulu älyttömän paljoa.
Puheenjohtaja on plakkarissa, sihteeriä etsitään vielä. Virkojen kuvaustekstejä
on päivitetty, pyritään julkaisemaan vaalisivut tällä viikolla. Sumplitaan
mahdollisesti vielä hallituksen aamupäiväkoulussa näitä. Doodlataan ensi
viikolle aika vaalikahvilalle päivittämällä kokousfoodle viimeistään pe 23.59 ja
järjestetään 27.10. ehdokkaille esiintymistilaisuus.
Mentiin kokoustauolle ajassa13.44.
Palattiin kokoustauolta ajassa 13.49.
8.2.

Ponsivastaukset
Kaksi läpimennyttä pontta. Tiitu hoitaa kaksiosaisen kokouksen, Aleksit hoitaa
startupsetin, dedis 26.10 klo 23.59.

Aleksi P. poistui 13.52.
Siirryttiin kohtaan 8.3.
Aleksi P. palasi 13.55.
8.3.

Killan kunnianosoitukset vuosijuhlilla
Huomenna hallituksen aamukoulu, jossa mietitään nämä kuntoon. Tomi vastaa
tulleisiin ehdotuksiin.

8.4.

PTKehdotukset
On tullut ehdotuksia, deadline on huomenna 10.14. Mietitään kokouksen
jälkeen. Tomi tekee ehdotukset killan puolesta.

Palattiin kohtaan 8.2.
8.5.

Oltermanni
Tomi on nähnyt Tassua lounaalla, ja Tassu on edelleen kiinnostunut virasta.
Olisi kiinnostunut tekemään vaikka lisääkin. Pidetään Tassu ehdotuksena
Oltermanniksi.

8.6.

Killan lippu
Piia hoitaa, mutta ei ole saanut sähköpostitse vastauksia lipun puuosat
tehneeltä henkilöltä.

8.7.

Uudet jäsenet


8.8.

Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat)
Ethanan pelit alkoi, oli paljon jengiä. Namutäti on tehnyt vaalityötä.

8.9.

Mitä muuta tuli tehtyä?


9.

Tiedotusasiat
9.1.
Kukka
Miikan kanssa jutellaan Kukkaan tulevasta sponssista.
9.2.

Nettisivujen päivitys


9.3.

Inf.tkk.fi
On pattitilanteessa, koska AaltoIT ei suostu hostaamaan, koska kyseessä ei
ole yliopiston virallisesti tarjoama palvelu, eikä myöskään AYY. Ensi
maanantaina kokoustetaan asiasta. Vaihtoehtona olisi, että kilta olisi vastuussa
hostaamisesta ja AYY tarjoaisi palvelimen. Tutkitaan olisiko joku laitoksista,
korkeakoulu tai koulutusohjelma halukas hostaamaan sivustoa.

9.4.

Mediataloexcursio
Ei toteudu ensi viikolla, aikatauluista neuvotellaan.

9.5.

9.6.

Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan
niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATKpartio)

Mitä muuta tuli tehtyä?
Emmille sakkoa kuulumisten unohtamisesta.

10.

Ulkosuhteet
10.1.
Vuosijuhla 14.11.

Ilmo aukesi eilen, ja porukkaa on ilmonnut paljon. Asiat konkretisoituu.
10.2.

Diskonttaus 17.10. lahja
Keksittiin idea, mietitään toteutusta vielä.

Aleksi T. poistui 14.37.
Aleksi T. palasi 14.40.
10.3.

Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri)
Hyvää kuuluu, toimikunta puuhaa asioita hyvällä mallilla eteenpäin.

10.4.

Mitä muuta tuli tehtyä?


Mentiin kokoustauolle ajassa 14.52.
Palattiin kokoustauolta ajassa 14.57.
Reetta poistui ajassa 14.57.
11.

Yrityssuhteet
11.1.
Ysvin kuulumisia
Neuvottelut käynnissä sponsseista. Excuja ei ole sovittu enempää.
Palautekorneriin tullut palautetta excuista, Miikka vastaa.
11.2.

Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEKkiltayhdyshenkilö,
Marathontoimikunta)
Ihan hyvää kuuluu, lucky loser –kisa julkaistiin eilen. TEKkiltayhdyshenkilö on
vienyt fuksien liittymislaput eteenpäin.

11.3.

Mitä muuta tuli tehtyä?
Yritysilta on ensi viikolla, tuli täyteen. BMImessut lauantaina.

12.

Phuksiasiat
12.1.
Phuksien kuulumiset
Kuuluu hyvää, tiukka kouluviikko takana. Höpöillä oli hyvä boogie fukseilla.
Fuksit lähti innolla Ähkyyn mukaan.
12.2.

Unskin pitkä 16.10.

Hommat etenee hyvin, tiedotusta lähtee pian rastien pitäjille.
12.3.

Nelikiltacruise 30.11.2.12.
Tiedotus lähdössä pian.

12.4.

Phuksien vastuut Infoähkyssä
Viime perjantaina oli info, fuksit lähti innolla mukaan.

12.5.

Phuksien vastuut Vaalijatkoilla
Huomenna infotilaisuus ja valitaan vastuuhenkilöt.

12.6.

KVopiskelijat
Tulevaisuutta on mietitty, muun muassa tiedottamisesta ja tapahtumien
luonteesta.

12.7.

Haalarit
Haalarimaksuista ollaan tiedottamassa. Ulkkareista 7 tilaa haalarit, järkätään
sovitustilaisuus.

12.8.

Lakut
Tarkennusviestiin ei ole tullut vastausta, selvitellään.

12.9.

Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KVvastaava, WappuHali, ISOt)
Isojen kanssa duunataan Unskia.

12.10.

Mitä muuta tuli tehtyä?
FTMK kokoustanut museokierroksista. Museolle tulossa pienoiskino, jonne
jokainen kilta voi tuunata yhden tuolin. Tuunaillaan lähiviikkoina.

13.

Tapahtumat
13.1.
Höpöhöpösitsit 8.10.
Oli eilen, meni kivasti rutiinilla. Oli hauskaa niin keittiössä kuin muuallakin.
13.2.

Hallitussitsit 12.12.
Aleksi on täyttänyt tilapalveluiden lomakkeen, ja se on hyväksytty eli homma
selvä. Tomi tiedottaa vanhoja hallituksia.

13.3.

Toimareiden kuulumiset (pikkuIE, lukkarit)

Hyvää kuuluu, puuhaillaan innokkaasti.
13.4.

Mitä muuta tuli tehtyä?
Man@gerit tulossa parin viikon päästä, tarvitaan vastaanottajaa.

14.

Opintoasiat
14.1.
Uuden DIohjelman tilanne
Risto Sarvas on aktivoitunut ja haluaa olla mukana kehittämässä
informaatioverkostojen koulutusohjelmaa. Kerätään materiaalia ja suunnitellaan
ehdotusta, mitä infon koulutusohjelmaan pitäisi kuulua. Otso hoitaa yhä
alumneilta informaation keräämistä.
14.2.

Toimareiden kuulumiset (hallopedit, SCIvastaava)
SCIvastaava järjestää peruspikkujouluja.

14.3.

Mitä muuta tuli tehtyä?


15.

Muu toiminta
15.1.
Tietokonetarrat
Eeva lähettää referenssin.
15.2.

Haalarimerkkien hankkiminen
Tarjouspyyntö lähetetty 200 merkille, odotetaan vastausta.

15.3.

Laulukirjat
Taiton ensimmäinen vedos on tehty, näyttää kivalta. Sisältö alkaa olla valmis.
TTER:ltä saatiin rahaa.

Reetta palasi 15.32.
16.
17.

18.

Muut esille tulevat asiat
Doodlataan Pietarin lähettämä doodle hengailusta Pietarin kummikiltojen kanssa.
Seuraava kokous
Päivitetään foodle viimeistään perjantaina 23.59 ja sovitaan kokousaika sen
perusteella.
Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 15.33.

Pöytäkirjan tarkastajat:

_______________________

_______________________

Eeva Siikaaho

Miikka Laitila

Puheenjohtaja ja sihteeri:

_______________________

_______________________

Tomi Laakso

Tiitu Lahti

