Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 27/2018
Aika: 26.09.2018, 14:15
Paikka: Tietotekniikan talo, B121

Puheenjohtaja: Joel Lappalainen
Sihteeri: Alan Pirdil
Paikalla:
Joel Lappalainen (puheenjohtaja)
Alan Pirdil (sihteeri)
Pinja Hokkanen (poistui kohdassa 10.1, palasi kohdassa 11.2)
Hilja Korhonen
Ilona Rahnasto
Jessica Mason
Ville Vuorenmaa
Venla Väärälä
Markus Taskinen (saapui kohdassa 7)
Miska Kulmala (saapui kohdassa 8.11)
Johannes Rantala (saapui kohdassa 15.2)
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous kello 14:15.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokouskutsu on lähetetty ajoissa ja paikalla on päätösvaltainen määrä killan hallituksen jäseniä.
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Venla Väärälä ja Ilona Rahnasto.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Lisättiin kohta 8.2. AYY-kummin terveiset
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
Pinja ilmoitti kokouseväiksi karjalanpiirakoita juustoa, tuorejuustoa ja kaksi satsumaa allergikoille. Hilja
toi evääksi crackereitä ja juustoja, Filipinoseja ja viinirypäleitä. Postissa on tullut Procountorin
maksumuistutus, Arkkitehtikillan hallitusjuliste ja Matin Sakki -mainos. Haalarimerkkejä tilattu 300kpl.
6. Mitä kuuluu? - kierros
Pinja: Olin Aleksi Talsin kanssa just lounaalla.
Hilja: Kuuluu tosi hyvää.
Ilona: Paljon hommia
Suvi: Hurjaa ja yrittää saada elämästä kii
Jessica: Haalarisitsit jännittää.
Ville: Vaikeuksia keskittyä asioihin kun pikkuasiat sirpaloi keskittymistä.
Venla: Kuuluu hyvää.
Joel: On menossa tänään on koulun viralliseen valmistumisjuhlaan.
Alan: Hommat junnaa ja mikään ei etene
7. Hyväksyttävät laskut
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Kululaskut:

Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Matti Talvela

Pizzaa ja Pähkinää tarjoiluja - pizzat

154,90€

Hyväksyttiin

Jesse Palo

Pizza & Pähkinä juomat

17,80€

Hyväksyttiin

Ville Vuorenmaa

Diskonttauksen edustuskulut (0,75 x
80 e)

60,00€

Hyväksyttiin

Antti Tolppanen

Olkkarieväitä, kahvia, maitoa (kuiteilla
myös omia eväitä, siksi pyydetty
242,70€
summa pienempi kuin yhteissum.)

Hyväksyttiin

Jessica Mason

Kokouseväät 22.8.2018 5.00
ISOjen järkkäämää kivaa eväät 75.22
Varaslähtö ruokaa 39.28

Hyväksyttiin

119,50€

Markus saapui kello 14:22.
8. Talous- ja hallintoasiat
1. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin Johannes Mikael Rantala killan varsinaiseksi jäseneksi.
2. AYY-kummin terveiset
Hilja kertoi AYY:n terveiset edustajiston kokouksen, linjapaperin ja uusien nettisivujen suhteen.
Erityisasemayhdistysten määrä kasvaa kokoajan, siksi pitää saada kestävä ratkaisu
kokonaisuuden ylläpitämiseen.
3. Hallituksen viestintä
Telegram-kanava on koettu toimivaksi.
4. Korkeakoulusopimuksen uudelleenarviointi
Arvioidaan sopimusta uudelleen. Hallituslaiset voivat laittaa tähän kommentteja ja niitä
käydään läpi seuraavalla dekaanilounaalla.
5. Vaalit ja vaalikahvila
Vaalit pidetään 23.10. alkaen kello 16:30 ja vaalikahvila keskiviikkona 17.10. kello 16:00.
6. PTK-arwoisat, Teekkari HC -arvonimi, Teekkarilakin käyttöoikeus ja Athenen kunniamerkit
Kunniamerkkien ehdotuksia on tullut hyvin. Tavataan määräajan jälkeen ja päätetään saajat.
7. Jäsenrekisterilomake ja sähköpostilistoille liittyminen
Lomakkeen luonnos on tehty.
8. Jäsenmaksun vuosittainen eräpäivä
Hilja selvittää päivämäärän johon mennessä AYY:ltä saadaan jäsentiedot.
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9. Athenen tietosuojaseloste
Lisätään tietosuojaselosteeseen maininta MailChimpin käytöstä ja sen tavoista käsitellä
henkilötietoja.
10. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä,
Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)
Historiikkitoimikunta miettii synergiaa alumnien ideoiman “Mikä meidän ammatti on ja minne
se on matkalla” -kirjan kanssa. Vuosijuhlatoimikunnalla menee hyvin. Vuosijuhlien
bussisponsorikuviot ovat vielä sopimatta, mutta taloustilanne näyttää muuten hyvältä.
Historiikkitoimikunta on miettinyt alustavasti historiikin rakennetta ja lyövät sen lukkoon ensi
maanantaina. Perjantaina kannustetaan kiltalaisia historioimaan historiointimailin kautta.
Namusetä sai korttinsa.
11. Mitä muuta tuli tehtyä?
MobilePay-maksulinkkivihkonen.
Miska saapui kello 14:50.
9. Opintoasiat
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
SCI-projektikurssille kaavaillaan muutoksia, jotka mahdollistaisivat kurssin suorittamisen
kaikille Aallon opiskelijoille.
2. Informaatioverkostojen strategia-aamupäivä
Ilmoittautuminen on sulkeutunut.
3. Proffakahvit
Päivää ei ole vielä päätetty. Alustavasti proffakahvit ovat vaalien jälkeen.
4. Vaihtoinfo
Vaihtoinfon koordinoija on tiedossa - Ilona kontaktoi häntä.
5. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)
Abinaattorit pitävät phuksi-infoa tällä hetkellä. Keskusteltiin abimarkkinoinnin yliopistotason
palkkioista - yksittäiset infokoulutusten pitäjät saavat yliopistolta rahaa, mutta kiltojen
abimarkkinointitiimit, jotka tekevät paljon jatkuvaa työtä eivät saa kompensaatiota. Juteltiin
killan virkojen ja yliopiston hyödyn päällekkäisyyksistä ja palkkausongelmista.
Hyvinvointigurujen seuraava tapahtuma on periodin purku.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Risto piti olkkarilla Pizzaa & Pähkinää -setin, joka koettiin hyväksi.
10. KV-asiat
1. KV-sektorin kuulumiset
Pinja poistui 14:56.
Huomenna on haalarisitsit. Unskin pitkälle suunnitellaan tänäkin vuonna kv-opiskelijoiden
osallistamista.
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2. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)
WappuGwappuGwappuG-Georgin terveisiin kuuluu lentämistä, uusia levyjä ja ryyppäämistä.
ESTIEM-sektorilla on luvassa ensi vuoden puolelle phuksien matka 31.1 - 5.2. ja ESTIEM-vieraat
saapuvat vastavuoroisesti tänne 14.2-19.2. Varsovan Council meetingiin haetaan lisäpaikkoja
Prodekon osallistujapulan takia ja jotta Athenen edustajan ei tarvitsisi olla yksin. Kuukausimaili
lähtee näillä näppäimillä. Times Local -kilpailu on marraskuun puolivälissä.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
11. Tiedotusasiat
1. Ilmomasiina
Ilmomasiinan final push on 6.10.
2. Viikkotiedote ja sähköpostilistat
Pinja palasi kello 14:59.
Katri ja Prodekon mediakeisari Timo pitävät viikottain keskenään kilpailun viikkotiedotteen
lähettämisen ajankohdasta motivoidakseen itseään.
3. MailChimpin käyttö sähköpostien lähettämisessä
Käyttö laajenee pian phuksimaileihin.
4. Häirintäyhdyshenkilöistä tiedottaminen
Kiltalaiset ovat antaneet hyvin palautetta.
5. Video yhteistyössä Aallon markkinoinnin kanssa
Video on vaiheessa.
6. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset
Pidettiin Kukka tapaaminen, jossa oli toimituksen lisäksi innokkaita phukseja lähtemässä
tekemään lehteä. Lehden aihe on päätetty ja juttukirjoitusten DL on 7.10.
7. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)
Atte Ma. tai Atte Mä. kuvaa huomiset haalarisitsit. Hercules / Xena kuvaavat itse tarvittaessa
olympialaiset.
8. Mitä muuta tuli tehtyä?
Ensi viikkotiedotteessa mainostetaan mahdollisuutta päivittää killan Instagram-tilin storya.
12. Tapahtumat
1. Haalarisitsit 27.9.
Haalarisitsit ovat huomenna. Ilmoitusluontoisena asiana mainittiin, että
WappuGwappuGwappuG-Georg saapuu paikalle.
2.

Kaikkien aikojen hallitussitsit - 27.10.
Pohdittiin, voisiko sitsien teema olla IKEA.

3. Killan pelisäännöt
Odottavat edelleen AYY:n selvityksen tilaa.
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4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)
Lukkari-Joelille kuuluu hyvää - pääsee lukkaroimaan huomenna. Toivottiin Bohemian
Rhapsodya laululäystäkkeeseen kv-opiskelijoiden (ja muidenkin) iloksi. PikkuIE sitsailee lyhyen
ajan sisään kahdesti.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Phuksisitseillä kadonneita sponsoreiden tarjoamia skumppia jahdataan vielä.
13. Phuksiasiat
1. Phuksisektorin kuulumiset
Haalarisitsit ovat huomenna. Haalarit toimitettiin eilen ja ne paketoitiin illalla ISOjen kanssa.
Unskin pitkä on vielä suunnitteluvaiheessa, rastienpitäjien kontaktoinnit aloitetaan pian.
Phuksien kulkulätkät ovat noudettavissa.
2. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)
Ei tullutkaan tavattua ISOvastaavaa, joten kuulumiset eivät päivity tähän. Hercules & Xena
järjestävät olympialaiset tänään.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
14. Ulkosuhteet
1. Vuosijuhlaedustukset
Siirrettiin keskustelu NuDen vuosijuhlilla edustamisesta myöhemmäksi.
2. Tapahtuma Man@gerin kanssa
Osallistujille on varmistettu Polin approjen liput. Suvi tekee kiltalaisille ilmoittautumisen.
3. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat,
BMI-vastaavat)
Eilen oli syksyn ensimmäinen Pizzaa ja Pähkinää -tilaisuus, joka meni hyvin (Puhujana oli Risto
Sarvas).
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
SCI:lle kaavailtu itsenäisyyspäivän vastaanotto -tapahtuma sai lisää vihreitä valoja, kun
varmistui ettei Aava järjestä samanhenkistä tapahtumaa itsenäisyyspäivänä.
15. Yrityssuhteet
1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat
Kolme sopimusta on saatu laskuttamisvaiheeseen. Vuosijuhlien valokuvasponsori on
varmistunut - bussisponsorin tilanne on vielä auki. Reaktorilta pyydetty uusia kahvikuppeja
olkkarille. Sofigaten kanssa on tavattu eilen ja he lähtevät mielellään ensi vuodelle partneriksi.
2. Tulevat yritystapahtumat
aTalentin career nightissa ollaan fyysikoiden kanssa rantasaunalla teemalla ruokaa, kisailua ja
improvisaatioita. Molemmilta killoilta tapahtumaan pääsee 15 osallistujaa.
Siirryttiin kokoustauolle kello 15:17
Palattiin kokoustauolta kello 15:18
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Accenturen strategydinner tulee marraskuussa.
Keskusteltiin killan tapahtumista ja miten niihin voisi lisätä sposorointitilaisuuksia.
Keskustelussa pohdittiin sitä miten pidetään tapahtumat mahdollisimman rentoina ja
lähestyttävinä, mutta samalla tiedostettiin, että paine päästä yritysyhteistyön osalta tiettyyn
budjettitavoitteeseen on iso. Keskustelun pohjilta päätettiin, että kokeilemme minimaalisen
yritysläsnäolon lisäämistä killan pikkujouluihin, jonne Deloitte tulisi antamaan tapahtumaan
osallistuville joululahjat sekä lyhyesti mainostamaan avoimia työpaikkojaan.
Siirryttiin kokoustauolle kello 15:22.
Palattiin kokoustauolta kello 15:29.
Johannes saapui 15:29.
Keskustelun pohjalta nähtiin kuitenkin, että esimerkiksi periodin purku -tapahtumiin yritysten
läsnäolo ei sovi. Sen sijaan tilaisuuden jälkeen voisi järjestää esimerkiksi lautapeli- tai leffaillan,
jota joku tulisi sponsoroimaan. Kokeillaan tätä vaihtoehtoa ensimmäisen periodin purun
yhteydessä Netlightin kanssa.
Johannes esittäytyi: Hänelle kuuluu hyvää Prodekon vuosijuhlien häämöttäessä pian. Vuosijuhlien
sponssikuviot on saatu pakettiin. Johannes on saanut nukuttua ja kuntosalilla treenit sujuvat hyvin.

3. CRM:n käyttöönotto
Käyttönotto edistyy hitaasti mutta varmasti.
4. Rekrylistauudistus
MVP-versio on valmis ja sen tekijät (Ville ja Joel) odottavat yrityssuhdesektorin kommentteja.
5. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta,
TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)
Nicholas palasi partioleiriltä. TEK-kiltayhdyshenkilöt on hoitanut hommansa ja tiputtanut
hanskat. 20v-valmistelutoimikunta lähettää huomenna kiltalaisille sähköpostia juhlavuoden
sisällöstä ja siitä miten voi päästä mukaan järjestämään juhlavuotta. 20v-juhlavuoden
tapahtumista pidetään infotilaisuus 10.10, jolloin julkaistaan myös Athene20v-logokilpailu.
20v-tmk:lla on tänään tapaaminen, jossa he pureutuvat juhlavuoden budjettiin..
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
16. Muu toiminta
1. Sakkojen päivitys
Markukselle määrättiin myöhästymisestä kaksi mietoa sakkoa. Joelin pöytäkirjatarkistukset
ovat myöhässä - tarkistetaan sakot sitten, kun pöytäkirjat ovat tarkistettu.
2. Hallitushärpäke
3. Hallitushengailu
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Ilona ja Katri järjestävät seuraavan hallitushengailun.
4.

Athene & Prodeko -hallitushaaste – 22.10.
Haasteen uusi päivämäärä on Purkusessiota seuraavana päivänä.

5. Brändi-workshop
Workshop järjestetään 9.10. kello 13:30-16:00. Sinne osallistuvat hallituslaisten lisäksi myös
Meri T, Hanna H. ja Tiina P..
6. Seuraavan kokouksen pullavuoro
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Alanilla.
7. Pöytäkirjojen tarkistukset
Joel viivästyttää prosessia.
17. Muut esille tulevat asiat
FallUppiin ei ole löytynyt edustajaa. Aikarajoitteiden vuoksi Puhiksenvarttien käsittely siirtyy ensi
viikolle.
18. Seuraava kokous
Doodlataan seuraavan kuukauden kokoukset kerrallaan ja seuraava kokous sen mukana.
19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous kello 15:50.

Pöytäkirjantarkastajat:

──────────────────

──────────────────

Ilona Rahnasto

Venla Väärälä

Puheenjohtaja ja sihteeri:

──────────────────
Joel Lappalainen

──────────────────
Alan Pirdil
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