Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 8/2014
Aika: 25.2.2014 klo 8.15
Paikka: A106, T talo
Paikalla: Tomi Laakso, Aleksi Talsi, Eeva Siikaaho, In@ger, Aleksi Pyykkönen, Mikko
LatvaKäyrä, Reetta Arokoski, Miikka Laitila (poistui ajassa 9.15 kohdassa 10.2.), Tiitu Lahti,
Atte Keinänen, Sofia Ahanen
Puheenjohtaja: Tomi Laakso
Sihteeri: Reetta Arokoski
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 8.19.
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 Eeva Siikaaho.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Tehtiin muutoksia kohtaan 12.1.
5. Ilmoitusasiat
Miikka hoiti pullavuoron.
Meille on tullut postia.
Fortune lehti tullut, jonka mukana kello. Kylteri lehti on myös saatu, samoin
kutsu Man@gerien vuosijuhliin. Alma Medialta tuli ilmoitus laskutustietojen
muutoksesta. Indecsiltä on tullut kutsu vuosijuhlille.
Tomi ilmoitti, että dekaani on valittu akateemikoksi SALE:n toimesta.
6. Hyväksyttävät laskut
Hyväksyttiin Aleksi Pyykköselle kahvipannuista Olkkarille 22,95€.
Hyväksyttiin Mikko LatvaKäyrälle kokoustarjoilulasku 4,60€.
Hyväksyttiin Eeva Siikaahon vuosijuhlalahjalasku 27,48€.
Päätettiin, että Aleksi Pyykkönen saa hyväksyä Meri Terhon kahvilaskun
78,21€, kun kuitista on tullut selkeämpi versio.
Hyväksyttiin SEK Public Oy:n rahojen palautus Athenen tililtä takaisin
lähettäjälle, 5580 €.
AAY:ltä on tullut lasku Jämeränjäljestä ja Silliksestä, 155 €. Päätettiin, että
tarkistetaan summasta, pitääkö Aleksi Talsin maksaa, koska ei saapunut
paikalle. Myös kysytään, että kuinka moni oli ilmoittautunut sillikselle.
Emmi Peltonen on ostanut 36 kappaletta teekkarispeksiin lippuja, 504 €.
Hyväksyttiin Peltosen lasku ja päätettiin, että Aleksi Pyykkönen alkaa laskuttaa
osallistujia.
Miikka on ostanut alkomalohistisia juotavia Tampereen vierailijoiden
kekkereihin. Hyväksyttiin Miikka Laitilalle 107,19 € ja päätettiin, että Aleksi
Pyykkönen laskuttaa Futuricea samalla summalla.

7. Mitä kuuluu? kierros
Tomi: Tomi on pirteä vaikka ei nukkunut paljon, se on siistii! Monivuotinen
taistelu XML:n kanssa on vähitellen ohi  jos tentti menee läpi. Näin Tomi
kuitenkin uskoo, koska meni hyvin. Kaikki muutkin monivuotiset taistelut alkaa
olla loppusuoralla. Esim. Studio3. Jotkut taistelut Tomi on luovuttanut. Mutta
kohta Tomi on voiton puolella.
Reetta: Oli sähkölaskukuulumisia.
Aleksi Pyykkönen: XMLkurssin kanssa on tapeltu ja nyt on vihdoin saatu
kurssimerkintä! Eilen myös Aleksi hävisi Reetalle 100 Fifassa.
Sofia: Kuuluu hyvää, aika paljon on kaikenlaista, ihmettelee sitä, että opintoja ei
pitäisi olla, mutta tekemistä on. Aika loppuu kesken, vaikka tekeminen onkin
ihan mielekästä.
Egu: Odottaa innolla perjantain sitsejä. Oli kiitollinen siitä, että oli valoisaa, kun
aamulla avasi verhot.
Atte: On ollut kuormittavampi alkuperiodi.
Mikko LK: Nelosperiodi on rennompi kuin aikaisempi, ainoastaan 2 luentoa
viikossa. Työnhakua on tehty ja toivotaan parasta!
Aleksi Talsi: Hyvää kuuluu, stressi hellittää ja aamuun liittyi kaksi sattumusta:
herätys oli klo 7.05, mutta heräsikin 7.02, ja akku oli loppunut. Akku laitettiin
lataukseen ja heräsi uudestaan 7.10, jolloin herätyskello herätti normaalisti.
Todettiin, että oli varmasti juopon tuuria.
Toinen hauska hetki oli, kun Talsi kävi ostamassa aamupalaa, ja vanhempi
rouvastarjoilija kiitti maksusta ja kommentoi: “Onpa hyvää hajustetta.” Talsi
poistui paikalta hämmentyneenä.
Tiitu: Hyvää kuuluu, vähän on ollut täynnä kalenteri, pikkuhiljaa alkaa iskeä
kriisi siitä, milloin pääsee tekemään kaiken. Esa Saarisen luennolle on pitänyt
lukea artikkeleita tulevaisuudesta ja positiivisuudesta.
Miikka: Kiirettä päällä, pitää poistua puolen tunnin päästä. Miikka muistutteli
Reettaa koulutöiden Moodleen palauttamisesta.
8. Talous ja hallintoasiat
1. Hyvinvointiselvitys
On edelleen esille henkilökunnan kanssa. Talsi nosti esille, että
Hyvinvointiworkshop on käsittelyssä ja keskustelun alla. Se pidetään
huomenna.
2. Laitossopimukset
Mikko LK on kirjoittanut melkein valmiiksi sopimuksen, joka lähtee
kommenttikierrokselle. Sen jälkeen se muokataan valmiiksi ja lähetetään kaikille
sopimusosapuolille. Sitä ennen pitää tehdä budjetti ja toimintasuunnitelma.
Sovitaan myöhemmin ajankohta tälle.
3. Toimintasuunnitelmat ja budjetti
Budjettia on käyty eilen läpi IE:n, kipparipapparin ja pj:n kanssa. Ollaan päästy
budjetissa plussan puolelle. Karsittiin paljon tilavuokrista. IE löysi paljon hyviä
säästökohtia. Kaikista vuoden Smökkisitseistä, paitsi Väärinymmärretyistä ja

BMIsitseistä, IE maksaa 100 € killalle.
4. Vuosikokous
Kaikki materiaali on valmiina toiminnantarkastajilla, kokous järkätään 18.3. kello
17.
5. Ponsivastaukset
Tiitu on haaveillut pakastimesta ja jäätelöstä. Muut miettii.
6. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat)
Meri Terho on uhkaillut, että ei osta kahvia ennen kuin kupit tiskataan.
Todettiin, että kuulostaa hyvältä. Aleksi ehdotti, että ostetaan pesäpallomaila
Merille. Ei hyväksytty. Tomi ehdotti kaulinta. Ei hyväksytty.
7. Mitä muuta tuli tehtyä?
Esa Heikkinen on luvannut hankkia mustetta meidän printteriin.
9. Yrityssuhteet
1. Yrityssuhteiden tilanne
Eilen Solitalta ja Bearing Pointilta on tullut viestiä, että Miikan sopimukset on
mennyt läpi. Solita sponssaa vuosijuhlia ja haalareita ja Kukkaa, ja Bearing
Point lähtee haalareihin, vuosijuhliin ja yritysiltaan. 3000 € Solitalta, ja Bearing
Pointilta 2800 €.
2. Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEKkiltayhdyshenkilö,
Marathontoimikunta)
Miikka on tavannut ysvtiimiä.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Ei ole tehty mitään.
10. Opintoasiat
1. Kurssien kehittäminen
Sovittu käyttäjän ystävien kanssa tapaaminen, missä mietitään käytettävyyden
opetusta SCI:ssä 4.3., Mikko yrittää saada tilaa varattua. Päätettiin, että
mahdollisesti järjetetään toinen tapahtuma kaikille killan jäsenille. Mikko on
jutellut Vesa Kantolan kanssa kursseista, Vesalla on suunnitelmia joita haluaa
toteuttaa.
2. Hyvä opettaja palkinto
Mikko on saanut aiheesta mailia. Mikko kysyi ehdotuksia, jotta voisi ehdottaa
jotain hyvää tyyppiä palkinnon saajaksi. Päätettiin, että Tiitu kirjoittaa
suosituksen Risto Sarvaksesta. Mikko tarkistaa ja lähettää eteenpäin.
Miikka poistui ajassa 9.15.
3. Maisteriohjelman uudistus
Mikko kehotteli lukemaan blogiaan. Meille on tulossa 2 pääainetta, jolla
kummallakin hirveät nimet. Pääaineprojekti oli lähtenyt eteenpäin kokouksella,
jossa paikalla olivat Otso, Stina, Eila ja Mikko. Iso workshop on tulossa, jonne
menee myös Pietari, Otso ja Mikko huolehtimaan meidän eduista.
4. Toimareiden kuulumiset (SCIvastaava, Hallopedit)¨

Hallopedit  > ensimmäinen kandineuvoston kokous oli maanantaina, paikalla
oli Veikko. Veikko lupasi pistää Mikolle tiivistelmää kokouksesta.
SCIvastaavan kanssa on juteltu, ja Mikko on kertonut hänelle
Smökkitapahtumasta ja kaivanut muiden SCIvastaavien yhteystiedot.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Pietari on pistänyt AYY:n kortti kivoille kortin meille. Pohdittiin, kenelle pitäisi
pistää.
11. Ulkosuhteet
1. Ystävänpäivätervehdys alumneille
Ystävänpäivätervehdys on unohtunut. Tiitu kuitenkin laittaa myöhemmin
keväällä jotain muikkaria ja tervehdystä. Alumnit etsivät PreWappupäiviä.
2. Vuosijuhlaedustukset
Kilta tarjoaa Tampereen vuosijuhlien paikoista toisen. Päätettiin, että Reetta
lähettää mailia killalle vapaista paikoista. Petri Uotila on ilmoittanut
halukkuutensa Kevätpäiväntasaukseen. Päätettiin, että Hermanniin
ilmoittautuvat kaikki 3 halukasta ja maksu tasataan 3 edustajan kesken (Tomi,
Eeva, Emmi).
3. Man@gerit

4. Piste

5. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri)
Kaljakroketista on juteltu Hupiministerin kanssa.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Tiitu alkaa laitella tarjouspyyntöjä tiloista. Todettiin, että Hesarinkadun appron
ilmomasiinassa ei kysytä nimiä.
12. Phuksiasiat
1. ISOjen valinnat, ISOjen rekrytilaisuus
Tehty viime sunnuntaina.
2. Phuksijäynä 9.3.
Vanhat ISOvastaavat hoitaneet ISOjen infoamista eteenpäin. Sofia lisäsi, että
on metsästänyt ilmoamattomat fuksit ja selvittänyt heidän tilanteensa. Ryhmät
pistetään jakoon tänään.
3. ClubX
Miralta ja Janilta on kyselty, miten menee. Haalarimerkit on tilattu ja tila on
hoidossa. Esiintyjiä katsellaan. Maaliskuun alussa alkaa promootio.
4. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KVvastaava, WappuHali)
Ei mitään mainitsemisen arvoista.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Sofia pitänyt fukseille kevätinfon. Lähes kaikki fuksit aikoo hankkia lakin.
13. Tiedotusasiat
1. Hallitusjuliste
Tulostettu ja tehty ja kaikki viety oikeille paikoilleen. Prodekolle viedään myös

trolliversio.
2. Athenen verkkosivujen päivitys
Ilmomasiinaan on lisätty alumnien pyynnöstä alumnien jäsenhakemus, sillä
alumnien omat sivut ovat alhaalla..
3. Sähköpostilistat

4. Kukka
Parin tunnin päästä painoon! Ensi viikolla Kukkajulkkarit.
5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan
niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATKpartio)
ATKpartion kanssa aiotaan värkätä Ilmomasiinaa sekä torstaina että
lauantaina. Mikko on pistänyt mediasitseiltä kuvia nettiin.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Todettiin, että palautecorneriin on tullut palautetta. Launchataan tällä viikolla
(uutinen nettisivuille ja linkki facebookiin). Varmuuskopiosta puhetta.
14. Tapahtumat
1. Ystävänpäiväsitsit 14.2.
Meni hienosti.
2. Man@gerin ja Indecsin fuksiexcu 20.2.
Oli jo. Saatiin lahjaksi In@ger.
3. Sukulaissitsit 28.2.
Järjestetään.
4. Toimarit tentissä 12.3.
Viel mahtuu messiin, sanoi Aleksi. Athenelaisia ilmonnut hyvin.
5. MetroCrawl
IE ehdotteli päivämääriä.
6. Toimareiden kuulumiset (pikkuIE, lukkarit)
IE menee pikkuIEn kanssa Kondensatioon työvaihtoon.
7. Mitä muuta tuli tehtyä?
Ei muuta.
15. Muut esille tulevat asiat
1. Kunniamerkit
Ei ole edennyt.
16. Seuraava kokous
Ensi viikolla klo 18.00 tiistaina.
17. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 9.56.
Pöytäkirjan tarkastajat:
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