Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 13/2015
Aika: 2.4.2015, 16.15
Paikka: T-Talo, A106
Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen
Sihteeri: Helinä Hakala
Paikalla: Johannes Vainio, Meri Terho, Aleksi Pyykkönen, Lauri Lavanti, Jooel Friman, Reetta Arokoski,
Helinä Hakala, Antti Nupponen
1.

Kokouksen avaus
Avattiin kokous ajassa 16.17.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin, että kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarjastakiksi Johannes Vainio ja Jooel Friman.

4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen työjärjestys sellaisenaan.

5.

Ilmoitusasiat
Postissa saapui Täffän Modulen-lehti. Phuksijäynästä on tullut kortteja perille. Mechatroniccircukseen on tullut kutsu.
Meri oli tehnyt kokoustuomisiksi täytekakkua.

6.

Hyväksyttävät laskut
Kulukorvaukset:
Saaja

Summa

Perustelu

Päätös

Reetta Arokoski

27,99

postita.fi –palvelun
käyttömaksu,
vuosijuhlalahja KIKille

Hyväksyttiin

Meri Terho

147,50

Vuosijuhlaedustuksia

Hyväksyttiin

Ilona Rahnasto

23,73

Kahvi- ja teemenoja
Olkkarille

Hyväksyttiin

Julia Isotalo

118,59

Vuosijuhlaedustukset,
vuosikokouksen
kokoustarjoilut, hallituksen
kokoustarjoilu

Hyväksyttiin

Tiitu Lahti

36,11

Olkkari-Films tarjoilut

Hyväksyttiin

Tiitu Lahti

454,00

Teekkarispeksin liput

Hyväksyttiin

Eeva Siika-aho

19,90

Urheilutarvikkeita
(jääpusseja)

Hyväksyttiin

Eeva Siika-aho

17,80

Urheilutarvikkeita
(sulkapalloja, pilli)

Hyväksyttiin

Laskut:
Saaja

Summa

Perustelu

Päätös

Qualitag Oy

400,00

Fuksibileiden bändi

Hyväksyttiin

Mainostoimisto
Värikäs

384,40

Fuksibileiden juliste

Hyväksyttiin

Åbergin linja

260,00

Fuksibileiden bussit

Hyväksyttiin

Noisemakers Oy

620,00

Fuksibileiden äänentoisto

Hyväksyttiin

Eetu Lehmusvaara

274,00

Fuksibileiden kuvaus

Hyväksyttiin

7.

Mitä kuuluu? -kierros
Reetta: Ei hirveästi kuulu, pääsiäisloma on deadline loma.
Helinä: Ollut pari viikkoa kipeänä, nyt terveempi. Tosi paljon kouluhommia, valvoi eilen
kolmeen niitä tehden ja heräsi aamulla 9.06 kun 9.10 piti lähteä bussille - ehdin!
Meri: Metrocrawl oli peruttu. Voisi bailaa tänään pääsiäisloman kunniaksi.
Antti: Cuba nightin jälkeen flunssassa, ehkä ansaitsi sen.
Johannes: Eilen oli 102:ssa paljon vaaleanpunaisia haalareita. Wappukukkaa tultu tehtyä.
Aleksi: Cuba night oli siisti juttu, kävi eilen allekirjoittamassa työsopparin.
Emmi: Eilen random treffi-ilta oikean puolison kanssa. Äsken kävi tiskaamassa kotona ja juuri
silloin tuli postissa uusi laukku!
Lauri: Tiistaina KVTMK:n kiltiskierros, oli kivaa.
Jooel: Hauska viikko: sai maanantaina boonukset töistä ja tiistaina pääsi Akavan puheenjohtajan
kanssa illallistamaan. Eilen oli Augustin excu. Koulu vähän vähemmälle, sponsseja tulee. Ihana,
että Helinä on palannut keskuuteemme.

8.

Talous- ja hallintoasiat
8.1.
Myyntilistat 2015
Olkkarin hallituskaapissa on uusi lista, johon kuuluu merkitä tarkasti, mitä milloinkin on
myyty. Se, kenelle on myyty, pitää merkitä erityisesti Athenen hopeisten hallituspinssien
myymisen yhteydessä. Muissa tilanteissa ei välttämätöntä, mutta voi merkitä silloinkin.
Samaan rahankäyttöselvitykseen voi liittää monta kuittia, ei tarvitse olla kaikki erillisellä
paperilla.

8.2.

TEK
TEK esittää, että lukuvuosimaksumaksuja suomalaisille, EU- ja ETA-opiskelijoille ei tule,
mutta ulkopuolisille tulee.
Vuosikokouksessa päätettiin, että Athene ei lähde samanlaiseen muodolliseen toistaiseen
irtisanoutumiseen TEKistä kuin Fyysikkokilta. Syksyn TEK-rekrytointia arvioidaan
uudelleen lähemmin.

9.

8.3.

Vuosikokous
Budjettiin tehtiin vuosikokouksessa muutamia muutoksia mm. kesäpäiviä varten ja
hallituksen muuhun käyttöön. Kilta ei ole onnistunut olemaan tuottamatta voittoa
viimeisinä vuosina, joten tämä vuoden budjetissa yritettiin päästä enemmän tappiolle
kuin yleensä, jotta oltaisiin tuottamatta voittoa.

8.4.

Vuoden alumni 2015
Reetta tiedustelee killalta ehdotuksia Perustieteiden korkeakoulun vuoden alumniksi
2015.

8.5.

Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat, Hupiministeri)
Liikuntavastaavat järjestivät onnistuneesti sulkapalloturnauksen.

8.6.

Mitä muuta tuli tehtyä?
-

Tiedotusasiat
9.1.
Sähköpostilistat
Sähköpostilistoille voi liittyä nettisivuilta löytyvän Google-lomakkeen kautta.
Lomakkeeseen täytetyt tiedot näkyvät Google Docs -dokumentissa.
Uudet sähköpostilistat (vanhat-isot ja kv-isot) on otettu onnistuneesti käyttöön.
9.2.

Pöytäkirjojen julkaisu
Pöytäkirjojen julkaisu Athenen nettisivuilla olisi hyvä hoitaa siistimmin kuin vain lisäten
ne kaikki pitkänä listana pöytäkirjasivulle. Helinä tarjoutui tutkimaan asiaa Johanneksen
kanssa tarpeen vaatiessa.
Vuoden 2014 pöytäkirjat eivät ole vielä netissä. Aleksi laittaa Johannekselle linkin viime
vuoden pöytäkirjakansioon, jotta ne voidaan laittaa nettisivulle.

9.3.

Some-vastuut
Viime viikolla pidettiin some-koulutus, jonka ohessa nimettiin vastuu-ihmiset
somekirjoituksista.
Keskustelua some-postausvastuista.

9.4.

Toimareiden kuulumiset (Kukan toimittajat, Kukan taittajat, ATK-partio,
Ulottuvuusvastaava, Historioitsija)
Molemmat Kukan taittajat lähtevät vaihtoon syksyllä, joten uusia taittajia tarvitaan.

Äpyn toimitus saapui ajassa 17.03.
9.5.

Mitä muuta tuli tehtyä?
Tämän vuoden aikana Athenen nettisivut on saatava englanniksi. AYY:n hallitus on
ottanut asian esille ja esittänyt pyynnön asian hoitamisesta.
Äpyn toimitus kertoi Äpy-diileistä.
Äpyn hallitus poistui paikalta ajassa 17.19.
Päätettiin, että ei oteta myyjiltä mitään prosenttiosuuksia. Killan bonuksella keksitään
jotain siistiä. Aleksi toimii yhteyshenkilönä.

10.

Ulkosuhteet
10.1.
Hallitusaamupala avec Piste
Piste-aamupala meni hyvin. Pisteen hallitus on kutsuttu myös wappusitseille.
10.2.

Wappulaiva
Koska wappuriehan julistusta on aikaistettu, niin myös wappulaivaa aikaistettiin.
Rahastonhoitajana Reetta hoitaa rahastuksen sekä athenelaisilta että fyysikoilta.

10.3.

Kaljakroketti
Ilmo aukeaa ensi viikon perjantaina 10.4. klo 12. Ensisijaisesti otetaan 16 joukkuetta.
Reetta poistui paikalta ajassa 17.29.

10.4.

Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, OTMK, SCI-vastaava)
OTMK on tehnyt kaikkea siistiä, mm. munajahti.
SCIn kevätkarkelot on 15.4.
Lauri poistui ajassa 17.30.

10.5.

Mitä muuta tuli tehtyä?
Metrocrawl olisi ollut eilen, mutta se peruttiin. Mikko Latva-Käyrä ja setämiehet onneksi
edustivat.
Reetta palasi ajassa 17.31.
Lauri palasi ajassa 17.32.

11.

Yrityssuhteet
11.1.
Yritysyhteistyö - tilannekatsaus
Perehdyttiin yritysyhteistyön tilanteeseen ja yritysten kanssa sovittuihin sponsseihin.
11.2.

Toimareiden kuulumiset (Excumestari, Marathoonari, TEK-kiltayhdyshenkilö)
Marathonia on alettu miettimään. Excuja on ja tulee. Kiva tehdä hommia porukalla.

Meri poistui ajassa 17.43.
11.3.

12.

13.

14.

Mitä muuta tuli tehtyä?
-

Phuksiasiat
12.1.
Museokierrokset
Museokierrokset on doodlattu.
12.2.
12.3.

Kevätretki
Phuksipeijaiset
Eilen oli yöjäynähakemusten deadline, tuli paljon hyviä hakemuksia. Toivotaan, että
kaikki lähtevät innolla mukaan fuksispeksiin.

12.4.

Club Afterski
Club Afterski oli menestys. Raha-asiat pitää vielä katsoa kuntoon. Käteisenä bileistä tuli
tuloja 1360,00 euroa.

12.5.

Phuksiopas
Phuksioppaan tekeminen on lähtenyt hyvin käyntiin.

12.6.

Toimareiden kuulumiset (WappuWowwowwow, ISOvastaava, ISOt)
WappuWowwowwow on reissussa. ISOvastaava oli ollut Saksassa ja palannut suoraan
sieltä ISOkoulutukseen. Uudet ISOt saavat kohta lakit.

12.7.

Mitä muuta tuli tehtyä?
-

KV-asiat
13.1.
KV-ISOn nimitys
Ehdotettiin, että Atte Keinänen nimetään KV-ISOksi.
Nimetään Atte Keinänen KV-ISOksi.
13.2.

Toimareiden kuulumiset (KV-ISOt)
Toimareille kuuluu hyvää.

13.3.

Mitä muuta tuli tehtyä?
Kolme KV-opiskelijaa ovat lähteneet mukaan englanninkielisille museokierroksille.
Suuria linjoja on katsottu ja niistä on kokoustettu.

Opintoasiat
14.1.
DI-ohjelman opintosuunnitelma
Tiistaina oli koulutusneuvoston kokous. DI-ohjelman kurssit päivittyvät edelleen ja
siihen tulee pieniä lisäyksiä. Rakennesuunnitelma on kuitenkin nyt hyväksytty.
Lopullinen versio hyväksytään huhti-toukokuun vaihteessa, minkä jälkeen se menee
pakkiin.

14.2.

Pizzaa&Pähkinää
Seuraava Pizzaa&Pähkinää on tulossa huhtikuun puolessa välissä. Lisäksi Startup
Saunassa mukana olleita infolaisia pyydetään puhumaan toukokuussa maanantaina
11.5.

14.3.

Toimareiden kuulumiset (Abivastaava, Alumnisuhdevastaavat, Hallopedit)
Toimareille kuuluu hyvää. Alumnisuhdevastaavat olivat viime viikolla itse kertomassa
kuulumisistaan kokouksessa. Informaatioverkostot-sivua työstetään.
Antti poistui ajassa 17.55.
Informaatioverkostot.fi on suunnattu sekä potentiaalisille että nykyisille opiskelijoille.
Sivulle tulee myös päivitetty Oma HOPS -työkalu.

14.4.

15.

16.

Mitä muuta tuli tehtyä?
-

Tapahtumat
15.1.
Wappusitsit
Wappusitsien ilmo aukeaa perjantaina.
15.2.

PreWappusitsit
Viime kokouksessa sovittiin työnjako hallituslaisille.

15.3.

Toimareiden kuulumiset (Pikku-IE,Lukkarit,Valokuvaajat)
-

15.4.

Mitä muuta tuli tehtyä?
-

Muu toiminta
16.1.
Hallitushärpäke
Hallitustossujen selvitystyö jatkuu, sillä ehdokaskaupoista ei löytynyt sopivia tai sopivan
kokoisia tossuja. Reetta ja Meri jatkavat selvitystä.
Helinä ja Lauri selvittävät mahdollisuudesta hankkia söpöt hallituseläinhaalarit.
Taskumatit ehtisi vielä hankkia wappusitseihin mennessä, ja ne saivat kannatusta. Jooel
esitti eriävän mielipiteensä taskumattien hankintaan.
16.2.

17.

Kesäpäivät
Tutustuttiin erilaisiin vaihtoehtoihin kesäpäivää ajatellen. Meri on tehnyt doodlen
kesäpäivän mahdollisia päiviä varten.

Muut esille tulevat asiat
Nyt on kokous nro 13, eli ollaan jo kolmasosassa kokousvuotta. Voisi olla kiva järjestää
hallituskehityskeskustelut. Lisäksi wapun jälkeen voitaisiin mennä yhdessä koko hallituksen
kanssa syömään.

18.

Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään tenttiviikon perjantaina 10.4. klo 8.15. Seuraava vakiokokousaika
doodlataan myöhemmin.
18.1.

19.

Pullavuoro
Seuraava pullavuoro on Laurilla.

Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 18.18.

