Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 9/2014
Aika: 4.3.2014 klo 18:00
Paikka: A106, TTalo
Paikalla: Tomi Laakso, Eeva Siikaaho, Tiitu Lahti, Miikka Laitila, Atte Keinänen, Reetta
Arokoski, Aleksi Pyykkönen, Lauri Ikonen (saapui ja poistui kohdassa 8.3)
Puheenjohtaja: Tomi Laakso
Sihteeri: Eeva Siikaaho

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 18.00
2. Kokouksen päätösvaltaisuus
Kokouskutsu oli lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä hallituksen
jäseniä, todettiin kokous päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Reetta “Regu” Arokoski ja Miikka “Migu” Laitila.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Lisättiin kohdat 9.6 PreWappusitsit ja 13.3. Alumnien kevättervehdys. Siirrettiin muita
kohtia näiden mukaisesti. Hyväksyttiin työjärjestys muutoksineen.
5. Ilmoitusasiat
Tomi ilmoitti käyneensä antamassa dekaanille kukkia sekä ilmoitti Athenen
ehdottaneen Risto Sarvasta “Hyvä opettaja” palkinnon saajaksi. Todettiin, että Tiitu
teki tosihyvän duunin!
Käytiin läpi postit: Vuorimieskillalta oli tullut kiltalehti Wocventures,
Rakennusinsinöörikillalta oli tullut kutsu Hermanniin, Maanmittarikillalta oli tullut kutsu
kevätpäiväntasaukseen, Puunjalostajakillalta oli tullut kutsu Kuumahiontaan. Lisäksi
tosi söötti ystävänpäiväkortti PJK:lta, Kemistikillan, Maanmittarikillan, Automaatio ja
systeemitekniikan killan hallitus sekä Fyysikkokillan raatiposterit.
6. Hyväksyttävät laskut
Tiitu Lahdelle ystävänpäiväkorteista (11,4) sekä kokoustarjoilusta (4,83) yhteensä
16,23 euroa, hyväksyttiin. Aleksi “AleksiPaleksillePaleksiAleksille” Pyykköselle
postita.fi ennakkomaksu 10,0 euroa, hyväksyttiin. Miikka Laitilalle kahvipullat
kokoukseen, 5,0 euroa, hyväksyttiin. Aleksi “PaleksiAleksille” Pyykköselle
Kondensation vuosijuhlalahja (13,69) ja vuosijuhlaedustus (18,75) yhteensä 32,44
euroa, hyväksyttiin.

7. Mitä kuuluu? kierros
Reetta: Tänään on osallistunut KOLME KERTAA Suomen halvimman iPadin
arvontaan, odottaa että hirveen huono arpaonni kääntyis vielä!
Miikka: Hävisi fifassa Tomille ja Ossille. Pojat duunas mageen maalin! Kiirettä, nyt ei
enää eikä sen johdosta tiedä, mitä tekisi.
Atte: Iloinen opiskeluflow’sta. Laskiaisrieha oli ihan mukava, vaikka lunta olisi voinut
olla enemmänkin.
Tomi: TEK tarjoo hra puheenjohtajalle yllätyksenä Teekkarispeksin ensiillan. Lisäksi
dekaani tarjoaa ilmaisen lounaan perjantaina, nyt lyödään rahoiksi! Toteaa, että käykin
infolaisten filosofian E. Saarisen filosofian sijasta. Ei tykännyt yhtä paljon parhaan
elokuvan Oscarin saaneesta elokuvasta, koska Gravity oli siistein.
Egu: Nukkui lauantain ja maanantain välisenä yönä 23 tuntia. On todella tyytyväinen
siitä, että nyt saa opiskella itseään todella kiinnostavia aiheita. Uusia juttuja tarttunut
päähän vesitekniikan peruskurssilla, jee!
PaleksiAleksi: Kondis oli eka vuju, joka ei ollut oman killan vuju, jolla PaleksiAleksi oli.
Aleksi on syönyt tänään paljon eikä ees omaan piikkiin, jes, jeS! Viikonloppuna peli,
Predatorssille on tulossa pelinrakentaja, vastustajalle ei.
Tiitu: kuuluu ihan hyvää. okok.
8. Talous ja hallintoasiat
1. Hyvinvointi
PhuksikapteeniTaleksi, ISOvastaavaJoanna ja PJTomi olivat Tuula Teerin
kutsumana koko koulun hyvinvointitapahtumassa. Ylemmälläkin tasolla
kiinnostaa opiskelijoiden hyvinvointi, hyvä juttu.
2. Laitossopimukset
Nyt on tehty sopparit, laitoksien johtajille menee kysely, milloin heille sopisi
nähdä ja sopia allekirjoittamisesta.
3. Toimintasuunnitelmat ja budjetti
Tomi vilkuillut kaikkien toimintasuunnitelmat läpi ja aikoo kirjoittaa ToSun
puhtaaksi.
TEKLauri saapui 18.26
Siirryttiin kokoustauolle 18.26. Seuraa TEKpropagandaa.
Siirryttiin kokoustauolta 18.31.
TEKLauri poistui 18.31.
4. Vuosikokous

5. Ponsivastaukset

Edistynevät. Keskusteltiin pakastimen hankkimisesta olkkarille.
6. Toimareiden kuulumiset (OTMK, liikuntavastaavat)
OTMK pitää nahkatorstain tänä torstaina. Hercules Herculoi. Namutäti <33.
Keskusteltiin olkkarin tiskikäyttäytymisestä. Päätettiin, että jos tiskit eivät ala
tiskaantumaan, evätään olkkarilta kahvin ja teenkeittomahdollisuus.
Keskusteltiin olkkarin tietokoneiden tilanteesta.
7. Mitä muuta tuli tehtyä?

9. Tapahtumat
1. Sukulaissitsit 28.2.
Oli ja meni. Oli ihanaa. Oli ihanaa palautetta.
2. Toimarit tentissä 12.3.

3. Väärinymmärrettyjen sitsit 19.3.
Tulee. Perjantaina 7.3. aukeaa ilmottautuminen.
4. Sitsit 26.3.?
Päätettiin tiedottaa kiltaa sitsieistä, jonne on tullut kutsu Inkubiolta,
maanmittareilta sekä vuorimiehiltä. IE jupisee keskenään ja kyselee
HupiministeriEevalta, jos tämä haluaisi hoitaa tiedottamisen.
5. MetroCrawl
Medialaisilta tuli ehdotuksia päivistä. IE katsoo päivät, jotka sopisivat killan
kalenteriin ja UlkoneuvosTiitu jatkaa siitä lähtien tapahtuman järjestelemistä
Athenen osalta.
Palattiin kohtaan 9.4.
6. PreWappusitsit
Päätettiin, että Tomi ehdottaa alumneille lauantaita 12.4.
7. Toimareiden kuulumiset (pikkuIE, lukkarit)
PikkuIE on ihana, samaten viime perjantain lukkarit
8. Mitä muuta tuli tehtyä?
IE oli viikonloppuna järjestelemässä Kemistikillalle vuosijuhlan jatkoja sekä on
alkanut miettimään syksyn ohjelmistoa.

10. Yrityssuhteet
1. Yrityssuhteiden tilanne
Tilanteet elävät hitaan puoleisesti, jotakin on joskus joidenkin kanssa sovittu
jossakin mediassa. okok. Phuksibileilläkin on sponsori, jee hyvä phuksit!
Siirryttiin kokoustauolle kello 19.10
Jatkettiin kokousta 19.16
Miikka on huomenna menossa yritysvierailulle. Keskusteltiin
sponsorimahdollisuuksista.
2. Toimareiden kuulumiset (Yrityssuhdetiimi, TEKkiltayhdyshenkilö,
Marathontoimikunta)
Marathontoimikunta on aktiivisessa rahankeruussa sekä järkyttynyt Ukrainan
kriisistä. TEKLauri on luvannut kouluttaa TEKkiltayhdyshenkilöä.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?

11. Tiedotusasiat
1. Athenen verkkosivujen päivitys
Abeille infon löytyminen on nyt akuutein homma nettisivusektorilla, koska DIA
ja erillishaku ovat alkaneet. TaleksiAleksin kanssa Atte voi keskustella, mitä
muuta sinne voisi pistää olemassa olevan informaation lisäksi. Palautekornerin
nettiuutisesta muistuteltiin Attea. Keskusteltiin lisää verkkosivujen sisällöstä.
Miikka heitti Skyrrahkapurkilla korin, piste siitä.
2. Sähköpostilistat
Keskusteltiin sähköpostilistoista.
3. Kukka
Kukka tulee torstaina, kaikille kukkia ja kuplajuomaa!
Palattiin kohtaan 10.1.
4. Ilmomasiinan uudistus
ATPkartio on koodannut koko lauantain, HURRAA! Ilmomasiina edistyy
hienosti. Keskusteltiin uuden ilmomasiinan ominaisuuksista.
5. Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, historioitsija, valokuvaajat, Kukan
niittäjät, kiltalehden toimittajat, ATKpartio)

Atte totesi, että kulttuurineuvoksille varmaan kuuluu ihan hyvää, kun niillä oli
yksi vieras Oscarvalvojaisissa.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?

12. Opintoasiat
1. Kurssien kehittäminen
Mikko LatvaKäyrä on tälläkin hetkellä Käyttäjien ystävien workshopissa
kurssien kehittämiseksi ja on aiemmin ilmoittanut, että odotukset ovat kovat.
2. Hyvä opettaja palkinto
Käytiin kohdassa 5.
3. Maisteriohjelman uudistus

4. Toimareiden kuulumiset (SCIvastaava, Hallopedit)
SCIvastaava aktivoitunut, hirveen hyvä!
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
PAK:in kokouksesta kuulumisia: sivuaineita tulee ensi vuodesta lähtien 2 uutta.
Toinen on sivuaine, johon voi sisällyttää aiemmat opinnot ja toiseen voi
hyväksyttää ulkomailla käydyt opinnot. “Vitun jepa”, toteaa Mikko LatvaKäyrä.

13. Ulkosuhteet
1. Vuosijuhlaedustukset
Jooel ja Emppu ovat menossa edustamaan kiltaa Indecsin 28. vuosijuhlaan ja
Reetta on järjestänyt heille ilmottautumismahdollisuuden. Sovittiin Cuba
Nightista, Regu menee KIK:n jäsenenä, loput juhliin halukkaat sopivat
edustuksista kokouksen jälkeen.
2. Piste

3. Alumnien kevättervehdys
Tiitu ilmoitti lähettävänsä alumneiden kevättervehdyksen perjantaina 14.3,
tasan kahdeksan (8) kuukautta ennen Infoähky XV:tä. Jos alumneille on asiaa,
tulee siitä ilmaista Tiitulle 12.3. mennessä.

4. Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, hupiministeri)
Hupiministeriä nauratti kun se oli unohtanut nimen.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Infoähkyn tiimoilta tilojen vuokraajille laitettu tarjouspyyntöjä.

14. Phuksiasiat
1. Phuksijäynä 9.3.
On käynnissä ja sunnuntain valmistelut etenee.
2. ClubX
Hurraa kaikki kunnossa, siistiä jes, jeS! Kaikki näkyy menevän hienosti vaikka
nimi ei alakaan A:lla.
3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, KVvastaava, WappuHali)
WappuHalille kuuluu hyvää, sillä on sikana tekemistä ja se on tehnyt
laskiasipullaa, Tomille kanssa!!
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Nyt perjantaina aloitetaan orientaatioviikon ja phuksioppaan valmistelut
korkeakoulun sekä SCIkippareiden kanssa.
15. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
16. Seuraava kokous
Tiistaina 11.3. klo 8.15.
17. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 20.15.
Pöytäkirjan tarkastajat:

_______________________
Reetta Arokoski

_______________________
Miikka Laitila

Puheenjohtaja ja sihteeri:

_______________________
Tomi Laakso

_______________________
Eeva Siikaaho

