Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 35/2014
Aika: 22.12.2014 klo 16.00
Paikka: Yhdistystila, Jämeräntaival 1
Paikalla: Tiitu Lahti, Tomi Laakso, Atte Keinänen, Mikko Latva-Käyrä, Emmi Linkola, Reetta
Arokoski, Aleksi Pyykkönen, Eeva Siika-aho, Aleksi Talsi, Miikka Laitila, Jyri Yli-Villamo (saapui
18.08)
Puheenjohtaja: Tomi Laakso
Sihteeri: Emmi Linkola
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 16.24.
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen
jäseniä, todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Tiitu Lahti ja Aleksi Talsi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat
Miikka ilmoitti, että Augustilta tuli joulukortti. Atte toi Kukkia. Tomi toi skumpan, punkun, 2
jouluolutta ja omenalonkeron sekä nachoja ja salsaa. Reetta toi 8 skumppaa ja 10
karjalanpiirakkaa. Emmi toi kaksi pulloa skumppaa ja kahdeksan olutta. Aleksi P toi kaksi
skumppaa ja yhden miedon. Aleksi T toi viisi mietoa ja hedelmiä. Tiitu toi skumpan, kaksi
mietoa ja sipsiä. Mikko toi kolme pulloa skumppaa ja yhden miedon. Atte toi kolme
skumppaa ja kaksi mietoa. Miikka toi kaksi skumppaa ja viisi mietoa. Eeva toi
miniluumutomaatteja.
6. Hyväksyttävät laskut
Hyväksyttiin Emil Virkille 6,30e gongin korjaustarvikkeista, Meri Terholle 61,49e
maidosta, teestä ja hunajasta Olkkarille, Aleksi Pyykköselle 40e Diskonttauksen
illalliskortista ja 40e Wähäjoulusta, Eeva Tervahartialalle 75e Kinopolin vuokrasta
Disney-maratonia varten, Ulriikka Järvihaavistolle 13e Polyteknikkojen Kuoron
joulukonsertista, Tomi Laaksolle 5e kokoustarjoiluista, 13,12e kokoustarjoiluista sekä
15e Eero Elorannan kukista, Miikka Laitilalle 10,30e museon tuolin koristelutarvikkeista,
Aleksi Talsille 6,34e kokoustarjoiluista, Atte Keinäselle hyväksytään 3.41e
Diskonttauksen vuosijuhlalahjatarvikkeista ja killan lipun korjauksesta sekä Tiitu Lahdelle
10.52 e kokoustarjoiluista.
Ei hyväksytty Eeva Tervahartialalle PK:n joulukonsertista hyvitystä, koska selvityksessä
ei ollut kuittia vaan selfie.
7. Mitä kuuluu? -kierros
Atte: oli hyvä Budapestin reissu, kunnon nollaus. Olivat luolakiipeilemässä ja
baarikiertelemässä. Pikkujouluissa oli kivaa.
Miikka: Inbox oli nolla eilen mikä oli aika kiva. Alkaa olla aika lomafiilis.
Egu: tuli eilen aamulla reissusta, mutta päivä meni tänään siinä että nukkui kolmeen.
Reissu oli kiva ja hyödyllinen, kiersivät isoja firmoja ja startuppeja. Outo paluu, muutto on
tiedossa välipäivinä.
Tomi: kuuluu ihan hyvää. Kävi sosiologian tentissä, kouluasiat melkein hoidettu.
Joululahjat pitäisi vielä ostaa.
Emmi: joululahjat pitäisi ostaa, fiilistelee vaihtoonlähtöä, joululomalle jäi paljon
kouluhommia.

Reetta: ostaa hirveän määrän joululahjoja, ja ostaa jotain kivaa itselleen aina kun löytää
jollekin lahjan. Kävi Lahdessa tänään, 70-vuotias mies jolla oli hieno Mersu pyysi
Reettaa kyytiin Tampereelle.
Aleksi P: kouluhommat on kaikki ohi, mutta ei vielä lomameininki vaan hirvee hoppu.
Seuraavat kolme-neljä päivää istuu, syö ja nukkuu.
Aleksi T: oli yllättävän kiire viikko lopulta kuitenkin. Huomenna vielä muutamia
joululahjoja ja sitten perheen kanssa mökille joulupyhiksi. Aleksi syö, nukkuu, syö ja
istuu.
Tiitu: alkaa vähän jännittää, lähtee perjantaina reissuun. Tulee pitkä tauko korikseen. Sai
tänään ostettua viimeisetkin 12 joululahjasta.
Mikko: historiallinen joulu koska ei ole Nurmossa vaan Tapiolassa. Asensi pari päivää
sitten CS:n. Ajatteli myös lukea kirjoja, koska normaalisti ei ole aikaa. Vuodenvaihteessa
rentoutuu Nurmossa.
8. Talous- ja hallintoasiat
1. Killan lippu
Atte on ostanut uuden tangon ja hoitaa loppuun saakka.
2. Uudet jäsenet
3. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat)
Viettää joulua.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Tomi selvittää laitossopimuksen laskutusta.
Myönnetään rahastonhoitajalle oikeus maksaa vuoden lopun laskuja, jos hän ja
puheenjohtaja kokevat ne järkeviksi ja aiheellisiksi.
9. Tiedotusasiat
1. Kukka
Tuli ulos! Sivumäärä oli suuri joten kustannukset menivät yli.
2. Webbi
Atte ja seuraava mediavastaava tekevät suunnitelman Ilmomasiinan
hackathoneista ensi vuodelle.
3. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan
niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATK-partio, ulottuvuusvastaava)
Kukan niittäjä on tyytyväinen että lehti saatiin ulos.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
10. Opintoasiat
1. Opintosektorin tilanne
AYY ilmoitti hallopediksi valitut. Vastasi sitä, mitä hallitus oli ehdottanut.
2. Toimareiden kuulumiset (hallopedit, SCI-vastaava)
Viettää joulua.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Nolla sähköpostia lukematta.
11. Yrityssuhteet
1. Yrityssuhteiden tilanne

Miikka vastaili eilen jouluntoivotuksiin ja kiittää vielä Infoähkyssä mukana olleita
firmoja. Comptelille tulee todennäköisesti excu tammikuussa.
2. Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEK-kiltayhdyshenkilö, Marathontoimikunta)
Viettää joulua.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Nordea haluaisi tehdä yhteistyötä.
12. Tapahtumat
1. Pikkujoulut 19.12.
Meni hyvin. Pojat leipoi joulutorttuja ja tytöt pipareita.
2. HalPerse
Reetta teki onnistuneen ilmon. Eeva on huuteluvastuussa uuden hallituksen tpaidoista.
3. Killanvaihto
Ilmo tulee joulun jälkeen.
4. Toimareiden kuulumiset (pikku-IE, lukkarit)
Varasto muutettiin. Kaksi termaria on kadoksissa. Lukkarit ovat tehneet jotain
gongin eteen.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Reetta osti tulevalle IE:lle joululahjoja.
Mentiin kokoustauolle ajassa 17.50.
Palattiin kokoustauolta ajassa 18.01.
13. Phuksiasiat
1. Phuksit
Phuksit etenee. Aleksi laittoi loppuvuoden jutuista ja tammiphuksista tiedotusta.
Aleksi on jutellut seuraajansa kanssa ja pitävät vielä pidempää miittiä
myöhemmin.
2. KV-opiskelijat
3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KV-vastaava, WappuHali, ISOt)
Viettää joulua, mutta ei Nurmossa.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Aleksi T on hoitanut fuksitsiksi-kilpailuun liittyviä asioita.
Jyri Yli-Villamo saapui 18.08.
14. Ulkosuhteet
1. Tilanne
Tiitu tekee ehkä testamentin huomenna.
2. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri)
Viettää joulua.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?

Tiitu on alkanut fiilistellä kulttuurineuvosvuotta.
15. Muu toiminta
1. Tietokonetarrat
Atte sai tarroista uuden tarjouksen, mutta ne eivät ole ihan tietokonetarroja vaan
enemmän tavallisia tarroja. Päätettiin antaa ensi vuoden hallituksen päättää,
tilataanko näitä tai joitain muita.
2. Museon tuoli
On Olkkarilla.
16. Muut esille tulevat asiat
1. Seuraajien perehdyttäminen
Testamenttien seuraajille lähettämisen DL on killanvaihto.
2. Pöytäkirjojen tarkastaminen
Driven dokkarissa on ällönsinisellä ne, missä muut on olleet sihteereinä kuin
Emmi.
17. Seuraava kokous
Ei enää ikinä!
18. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 18.20.
Pöytäkirjan tarkastajat:

_______________________
Tiitu Lahti

_______________________
Aleksi Talsi

Puheenjohtaja ja sihteeri:

_______________________
Tomi Laakso

_______________________
Emmi Linkola

