Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 30/2015
Aika: 30.10.2015, 8.15
Paikka: A142, T-Talo
Puheenjohtaja: Aleksi Pyykkönen
Sihteeri: Antti Nupponen
Paikalla: Emmi Peltonen, Jooel Friman, Johannes Vainio, Meri Terho, Mira Lindroos
1.

Kokouksen avaus
Avataan kokous ajassa 8:23.

2.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3.

Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin pöytäkirjantarkastajiksi Emmi Peltonen ja Jooel Friman.

4.

Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Lisätään työjärjestykseen kohta 13.3. Yrityssuhdeworkshop sekä kohta 12.2. Toimareiden
kuulumiset (Abivastaava, alumnisuhdevastaavat, hallopedit).

5.

Ilmoitusasiat
Meri toi pullaa ja kroisantteja. Eilen leivottuja! Wohoo!

6.

Hyväksyttävät laskut
Laskut:
Saaja

Summa

Peruste

Päätös

Painotalo Casper

450,00

Mökkikukan painokulut

Hyväksyttiin

Kuopion lääketieteen
opiskelijat

400,00

Marathon-majoitus

Hyväksyttiin

Kopio Niini

471,20

Laulukirjojen
painokustannukset

Hyväksyttiin

Astiva Oy

58,92

Skumppalasit

Hyväksyttiin

Laura Niemi

24,00

Unskin pitkän palkinto

Hyväksyttiin

Niklas Hellström

236,68

Useiden tapahtumien
järjestelyt

Hyväksyttiin

Juuso Lappalainen

33,00

Olympialaisten palkinnot

Hyväksyttiin

Lauri Loikkanen

20,00

Unskin pitkän

Hyväksyttiin

Rahankäyttöselvitykset:

rastitarvikkeet

7.

Julia Isotalo

199,90

GoPron hankinta killalle

Hyväksyttiin

Julia Isotalo

40,20

Vaalitarjoilut

Hyväksyttiin

Meri Terho

1053,06

Erinäiset tarjoilut

Hyväksyttiin

Mitä kuuluu? -kierros
Emmi: Huikeeta kun seuraaja valittu. Joku ryhtynyt jo ohjaamaan asioita uudelle opikselle!
Suurta riemua ja hanskat vähän heiluu. Lisäksi kuukauden päivät kilpailutettu uutta puhelinta,
mutta nyt on vihdoin löytynyt “juuri se oikea”.
Jooel: Jooelkin on tyytyväisin mielin, vaikka unta on tullut vähän turhan vähän. “Work more
sleep less”. Seuraajan valinta miellyttää myös Jooelia. Viimeisetkin sponssit hankittu, nyt voi
panostaa perehdytykseen.
Johannes: 14h työpäivä eilen sitsien järkkäilyssä. Seuraaja tännekin löytynyt! Hyvä tulee :)
Aleksi: Kiva vaalikokous, vaikka hitusen pitkä. Siistiä kuitenkin, kun oli paljon hakijoita ja kaikki
paikat täyteen. Ensi viikolla on jopa melkein vapaita iltoja.
Meri: Eilen varmistui naiselle puhuja Ähkyyn. Vielä kuitenkin paljon hommaa. Ei pääse
tylsistymään. Lauantaina kaupat kiinni niin voi tehä muitakin juttuja.
Mira: Tuli unta Olkkarilla pari tuntia. Oli kovaa koodausta aamuviiteen ja sen huomaa. Aika
rapsakka.
Antti: Haalarisitsit oli tosi jepat, huippu fiilis. Ensi viikolla TPV joten ei ihan lomaa.
Siirrytään kohtaan 14.1.

8.

9.

Talous- ja hallintoasiat
8.1.
Uudet jäsenet
8.2.

Vaalit
Vaalit oli ja meni. Melkein 60 uniikkia toimijaa killassa!

8.3.

Ansiomerkit
Perusteellista keskustelua ansiomerkeistä.

8.4.

Toimareiden kuulumiset (Kulttuurineuvokset, Liikuntavastaavat, Hupiministeri)
-

8.5.

Mitä muuta tuli tehtyä?
-

Phuksiasiat
9.1.
Phuksien kuulumiset
Fuksella menee hyvin, ja he ovat nyt oikein iloisia haalarinomistajia.
9.2.

Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, ISOt)

Hyvin menee kaikilla.
9.3.

10.

Mitä muuta tuli tehtyä?
Risteilyn ja kipparinvarttien suunnittelua.

KV-asiat
10.1.
Kuulumiset
KV-opiskelijoita oli haalarisitseillä ja muutamat sai haalarit.
Tarkoitus järjestää saunailta, jossa loputkin KV-opiskelijat saisivat haalarit.
Loppuvuodelle on suunnitteilla vaihtoinfo.

11.

12.

13.

10.2.

Toimareiden kuulumiset (KV-ISOt)
-

10.3.

Mitä muuta tuli tehtyä?
-

Tapahtumat
11.1.
Haalarisitsit 28.10.
Sitsit menivät tosi kivasti.
11.2.

Toimareiden kuulumiset (Pikku-IE, Lukkarit, Valokuvaajat)
Kaikille kuuluu hyvää!

11.3.

Mitä muuta tuli tehtyä?
-

Opintoasiat
12.1.
Kuulumiset
Koulutusneuvoston kokouskutsu on saapunut.
Elisaan on oltu yhteydessä Pizzaa&Pähkinän suhteen.
12.2.

Toimareiden kuulumiset (Abivastaava, alumnisuhdevastaavat, hallopedit)
Koe Kampuksen tapahtuma, abivastaava oli mestoilla hoitamassa hommaa.
Alumnisuhdevastaavilla suunnitelmana järjestää pieni Startup Crawl ensi vuodelle.

12.3.

Mitä muuta tuli tehtyä?
Tosi hyvät toimijat ensi vuodelle!

Yrityssuhteet
13.1.
Kuulumiset
“Ysvi on ollut taas niin kiireisenä”. Ähkyn jatkoille uusi sponssaaja. Hyvä fiilis viime
yritystapaamisesta, ja yleisesti ottaen alkaa olla vuosi paketissa.
13.2.

Marathon
Oli ja meni. Kokemus oli. Hieman lennokasta suunnittelua suoritettu. Jengillä oli hauskaa

ja rahaa meni.

14.

13.3.

Yrityssuhdeworkshop
Idena olisi, että järjestetään esim. saunatila jostain uusien toimareiden kanssa.
Toimareiden kanssa siis perehdytystä, ja lisäksi muiden ysvitiimille oleellisten
henkilöiden kanssa keskustelua toiminnan ja erityisesti kommunikaation kehityksestä.

13.4.

Toimareiden kuulumiset (Excumestari, Marathoonari, TEK-kiltayhdyshenkilö)
TEK-kiltayhdyshenkilöllä menee kivasti vaihdossa. Marathoonari on gonahtanut - se
suotakoon. Excumestarin kanssa mennyt tosi hyvin ja hyvää palautetta tullut. Prosessi
on laantunut.

13.5.

Mitä muuta tuli tehtyä?
-

Tiedotusasiat
14.1.
Some-vastuut
Pistetään vaalituloksista ja haalarisitseistä postia.
14.2.

Athene.fi kaksikieliseksi
Nettisivut on korjattu! Huraa! Kaksikielisyydessä on vielä vähän tekemistä, muutama
plugari ei tykkää tehdä yhteistyötä.

14.3.

Toimareiden kuulumiset (Kukan toimittajat, Kukan taittajat, ATK-partio,
Ulottuvuusvastaava, Historioitsija)
Kukka on aloitettu toimareiden kanssa. Taittajia huudellaan. ATK-partiosta ei ole paljoa
kuulunut.

14.4.

Mitä muuta tuli tehtyä?
Historioitsija huuteli, että täytetään arkistolaatikkoa.
Yleistä keskustelua maililistoista ja uusista osoitteista toimareille (erityisesti
rekrymestari). Ähkyn jälkeen tarkempaa keskustelua tästä.
Johannes poistui kokouksesta 8:48.
Siirrytään takaisin kohtaan 8.1.

15.

Ulkosuhteet
15.1.
Infoähky
Pari viikkoa vielä aikaa - sunnuntaina ilmo kiinni! Paljon on vielä tehtävää, mutta ei kai
siinä kummempaa.
15.2.

Toimareiden kuulumiset (Vuosijuhlatoimikunta, OTMK, SCI-vastaava)
Vujutoimikunta yllättäen tekee vaikka mitä tähän aikaan. Nahkatorstai tulossa!

15.3.

Mitä muuta tuli tehtyä?
SCI pikkujoulut ovat 24.11.
Piste Novemberfest 19.11. hallitukselle.

Yhteisistä pikkujouluista Pisteen kanssa ollut puhetta. Alustava päivä 18.12.
16.

Muu toiminta
16.1.
Vuosijuhlaedustukset
Median vujuista voisi pistää killalle pikaisesti viestiä.
16.2.

Hallituksen virkistäytyminen
Mätkittiin Prodekon kanssa. Aito paikka ja aito “tuoksu”.

16.3.

HalPerse
Doodlaillaan nykyisen ja uuden hallituksen kanssa ajankohtaa.

17.

Muut esille tulevat asiat
17.1.
Muut esille tulevat asiat
Yhdeltä killan aiemmalta toimijalta on jäänyt killan varoja maksamatta takaisin. Asiasta
kerrottiin tänään kokouksessa muulle hallitukselle puheenjohtajan toimesta. Killalle
velkaa oltava summa oli selvinnyt lokakuun aikana, ja ko. toimijaan on oltu yhteydessä
rahojen perimistä varten.
Erityisesti Meri ja Emmi ilmaisivat huolensa tätä asiaa kohtaan, ja toivoivat pikaista
ratkaisua rahojen palauttamiseen killalle.

18.

Seuraava kokous
18.1.
Seuraava kokous
18.2.

19.

Pullavuoro
Seuraava pullavuoro on Aleksilla.

Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 10:04.

