Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 33/2018
Aika: 05.11.2018, 10:15
Paikka: Maarintie 8, 1593

Paikalla:
Joel Lappalainen (puheenjohtaja)
Alan Pirdil (sihteeri)
Ville Vuorenmaa (poistui kohdassa 10.6)
Suvi Hämäläinen
Miska Kulmala (poistui kohdassa 12.2)
Jessica Mason (saapui kohdassa 1)
Markus Taskinen (saapui kohdassa 6)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous kello 10:15.
Jessica saapui 10:16.
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 Jessica Mason ja Suvi Hämäläinen.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista sellaisenaan kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
Postissa on tullut kutsu Vuorimieskillan vujuille.
Palattiin kohdasta 6.
Markus ilmoitti kokouseväiksi karjalanpiirakoita ja tuorejuustoa ilman veistä.
Siirryttiin kohtaan 6.
6. Mitä kuuluu? -kierros
Markus saapui 10:18.
Joel: Nukuin viikonloppuna sika hyvin. Hyvinvointiviikonlopun aikana näki äitiä pidemmin sekä isää ja
siskoa sunnuntaina. Hyvinvointi ja nukkuminen kostautui sillä pyöri viime yönä sängyssä 5-6 tuntii ja on
nyt aika rikki, koska väsyttää. Tänään on ortopediaika, jossa käydään magneettitutkimuksen tulokset eli
selviää polven kohtalo.
Ville: Pää on täynnä viikonlopun jälkeen - ajatuksista siis. Oli partio-seminaarissa. Hyvä pössis jatkuu
SCI-projektin sparrauksen kanssa. Projektissa tuntuu, että ryhmän kanssa ollaan pihallan, mutta
saadaan palautuksista nelosia ja vitosia.
Make: Hyvää kuuluu. Oli viikonloppuna ryyppäämässä laskuihmisten kanssa ja Virossa. Ei kerrenyt itse
SKI-messuille, mutta ehti jatkoille. Näki kuuluisan ruotsalaisen laskijan, joka oli ryyppäämässä
Suvi: Oli sukuloimassa ja kokoamassa Ikea-kalusteita.
Miska: Rentoutunut viikonloppuna ja suunnitellut häirintäyhdyshenkilö-julistetta ja tekee pian mailin.
Kauhusitsit menivät hyvin. Näki vanhempiaan.
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Jess: Näki porukoita viikonloppuna - aivan superihanaa. Tekivät yhdessä kaikkea hauskaa, seikkailua ja
pelien pelaamista.
Alan: Kukkaviikonloppu oli kiva, mutta asuntohuolet huolestuttavat.
Palattiin kohtaan 5.
Palattiin kohdasta 5.
7. Hyväksyttävät laskut
Laskut:
Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Metalza

Epiteetit

205,00€

Hyväksyttiin

Jyväskylän seurakunta

Mutasen leirikeskusmajoitus
Marathonilla

690,00€

Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Mari Hirvi

Hyvinvointihulabaloiden tarjoilut

53,58€

Hyväksyttiin

Antti Tolppanen

Namukassaostoksia

314,58€

Hyväksyttiin

Jaakko Hynynen

Tiskiainetta OLOhuoneelle

7,95€

Hyväksyttiin

Markus Taskinen

Kaljakrokettivarusteita Unskin
pitkälle 10.10.

149,63€

Hyväksyttiin

Keskusteltiin vuosijuhlien kuluista.
8. Talous- ja hallintoasiat
1. Uusien jäsenten hyväksyminen
Hyväksyttiin Henna Pirskanen, Otto Saaranto ja Rohit Saluja killan varsinaisiksi jäseniksi.
Hyväksyttiin Emil Virkki killan ulkojäseneksi.
2. Toimareiden kiitosbrunssi
Kiitosbrunssi pidetään 20.11. takkakabinettissa. Joel tekee tapahtumalle ilmon ja laittaa
mainosviestit.
3. Hallitusvirkojen testamentit
Sovittiin testamenttien määräajaksi 23.12. Olennaisimmat infot ensi vuoden toimijoille tiedoksi.
4. Uuden hallituksen perehdyttäminen
Joel ja Ville ovat kaavailleet marraskuun lopulle tai joulukuun alkuun sijoittuvaa workshoppia,
jonka ideana on jakaa mihin hallituksen sisäisesti kannattaa kiinnittää huomiota ja miten
saadaan eri toimijat keskustelemaan järkevästi. Villen ajatuksena on, että yhteisesti voitaisiin
jutella myös vaikkapa tapahtumamääristä jo ennen tulevaa vuotta.
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5. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä,
Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)
Vuosijuhlien maksuohjeet on lähetetty ja maksun eräpäivä huomenna. Historiikkitoimikunta
menee arkistolle torstaina. Lightning Talks on perjantaina.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Joel tekee kunniamerkkien saajien onnittelua varten docsin, jonne hallituslaiset voivat
luonnostella tekstejä.
9. Tiedotusasiat
1. Ilmomasiina
2. Viikkotiedote ja sähköpostilistat
Toimintatapa ensi vuodelle tehdään vielä ennen vallanvaihtoa.
3. MailChimpin käyttö sähköpostien lähettämisessä
Häirintäyhdyshenkilöt perehdytetään MailChimpin käyttöön.
4. Häirintäyhdyshenkilöistä tiedottaminen
Vielä ei ole tarkkaa tiedotuspäivää selvillä. Miska ja Riikka suunnittelevat ja toteuttavat
tiedotuksen itsenäisesti.
5. Video yhteistyössä Aallon markkinoinnin kanssa
Risto puskee eteenpäin videota eteenpäin. Koordinointi on vielä työn alla. Tavoitteena
virallinen ja siisti, mutta silti infon näköinen video.
6. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset
Tuli tehtyä eeppinen mökkikukka. Seuraavan kukan kansi Nitorin millimetripaperilla ja
takakanteen Nitorin logo. Mainosten määrä ei vielä selvillä, ehkä 4-7. Mökille otettiin palju
vaikkei pitänyt ottaa. Tämän takia kaikkiaan mennään Kukkaviikonlopun budjetissa muutama
kokous sitten sovitusta budjetista 80€ yli. Päätettiin kuitenkin, että maksetaan palju eikä anneta
sitä esimerkiksi toimituksen itsensä maksettavaksi.
7. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)
8. Mitä muuta tuli tehtyä?
Katri on reissussa.
10. Tapahtumat
1. Athene x Prodeko - sitsit 2.11.
Hyvin sujui - paikalla oli paljon ihmisiä. Timo ja Riikka lukkaroivat Athenen puolesta.
2. Kaikkien aikojen hallitussitsit - 27.10.
Hallituslaiset maksavat sitseistä 7,5€ per osallistuja.
3. Killan pelisäännöt
Jessica on jutellut AYY-kiltakummin, Hiljan, kanssa. AYYn tapahtumanjärjestämisen ABC:n
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ensimmäinen luonnos on valmis. Riikka ja Miska ottavat pelisäännöistä kopin loppuvuoden
osalta. Miska ehdotti, että Athenen nettisivuille voisi tehdä häirintäyhdyshenkilö-sivun, jonka
sisältönä voisi olla häirintäyhdyshenkilöjen toimivirkakuvaus, miten heihin saa yhteyden ja
AYY:n tapahtumajärjestämisen materiaalit olettaen, että ne ovat hyvät.
4. Uuden vuoden bileet
Katrin piti tehdä tapahtumakuvaus, mutta homma ei etene. Pidetään uuden vuoden bileet
Smökissä.
5. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)
PikkuIE voi hyvin työntouhussa ja ovat haikeina, kun on jäljellä vain kahdet sitsit.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Höpöjen teemaa on mietitty.
AA-kerhon vujujen konseptia on myös mietitty.
Ville poistui ajassa 11:10.
11. Phuksiasiat
1. Phuksisektorin kuulumiset
Academic Advising -kickoff meni kivasti ja sisältö vaikutti hyvältä.
2. Haalaritilaus
Muutama kv-opiskelija on vielä ilmoittanut haluavansa tilata haalarit. Tilaus pistetään kohta
kasaan ja pakettiin.
3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Fuksien juhlasitsit ovat huomenna.
12. Ulkosuhteet
1. Vuosijuhlaedustukset
Vuorimieskillan vuosijuhlat ovat Höpöhöpö-sitsien päällä. Ehdotettiin, että voisimme lähettää
kiltaa jo kahdesti erinomaisesti edustaneen Rahimin edustamaan vakioedustajana.
2. Tapahtuma Man@gerin kanssa
Man@gerilta on tulossa etkoille 35 henkeä.
Miska poistui ajassa 11:14.

--------- Miskan poistuttua paikalla on vähemmän kuin puolet hallituksen jäsenistä ja täten
kokous ei ole tästä pisteestä eteenpäin päätösvaltainen. ---------Suvi lähettää killan Facebook-ryhmään vielä mainosviestin. Muutama, jonka tiedetään saapuvan
etkoille ei ole ilmottautunut.
3. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat,
BMI-vastaavat)
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Vuoden viimeisen Pizzaa & pähkinää -tapahtuman ajankohdaksi on valittu 4.12., joka on sama
kuin nelikiltaristeilyn maihinsaapumispäivä. Tänään on Athene Angelsin tapaaminen, jossa he
pääsevät näkemään Ristoa [Sarvas] - agendalla on juhlavuosi ja varsinkin seminaari sekä
kerätään ajatuksia Athene-yhteisö -ideasta.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
13. Yrityssuhteet
1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat
2. Yritysilta
Teema oli hyvä. Keskustelu oli luontevaa ja sisällökästä. Ruoka oli hyvää. Pidetään tapahtuma
vielä ensi viikon esityslistassa Pinjan kommentteja varten. Kiva, että tapahtumassa oli
erikokoisia firmoja.
3. Muut tulevat yritystapahtumat
Accenturelta on tulossa jonkinlainen tapahtuma. Bearing Pointin excu on torstaina.
Merikortteli Case Night olisi ensi viikolla, mutta muiden yhdistysten hankkimat firmat peruivat
osallistumisensa. Näillä näkymin tapahtuma joudutaan perumaan.
4. Rekrylistauudistus
Jesseltä saatiin muutama kommentti uudistukseen. Joel ja Ville korjaavat sivustoa ehdotusten
mukaiseksi. Alusta pyritään saamaan julki marraskuun lopulla tai joulukuun alussa.
5. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta,
TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)
20v-toimijahaun rekrytointilomake lähtee pian kiltalaisille. 20v-juhlavuoden launchin tila ja
sisältö pitäisi päättää pian.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
14. Opintoasiat
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
Tiistaina on infon koulutusneuvoston kokous, jossa käydään läpi infon kurssien
kurssipalautteita, strategiatyön käynnistämistä ja dekaanin stipendin saaneiden määriä.
2. Academic Advising
Kickoff oli viime viikolla ja sujui hyvin.
3. Proffakahvit - 14.11.
Proffat on kutsuttu ja kiltaisille tehdään Facebook-tapahtuma pian.
4. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)
Hyvinvointiguruille kuuluu hyvää. Olivat edelleen innoissaan periodin purun onnistumisesta.
Hyvinvointigurut ja Ilona tapaavat hyvinvointiasioista, kun Ilona palaa reissultaan. Abipäivän
kiltalaisilmoittautuminen aukeaa pian.
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5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Syötyä, nukuttua ja surffattua.
15. KV-asiat
1. KV-sektorin kuulumiset
2. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
16. Muu toiminta
1. Sakkojen päivitys
Emme ole päätösvaltaisia määräämään sakkoja.
2. Hallitushengailu
Ilona ehdotti itsenäisyyspäivälle brunssia. Melkein koko hallitus on ilmonnut Wähäjoulun
Serena-jatkoille.
3. Seuraavan kokouksen pullavuoro
Seuraavan kokouksen pullavuoro on ennalta sovittuun tapaan Venlalla.
4. Pöytäkirjojen tarkistukset
Rullaati rullaa. Katrilla on muutama pöytäkirja myöhässä.
17. Muut esille tulevat asiat
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous on keskiviikkona 14.11. kello 10:15-12:15. Tietotekniikantalon huoneessa A106.
19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 11:33.

Pöytäkirjantarkastajat:

──────────────────

──────────────────

Jessica Mason

Suvi Hämäläinen

Puheenjohtaja ja sihteeri:
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──────────────────
Joel Lappalainen

──────────────────
Alan Pirdil
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