Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 34/2018
Aika: 13.11.2018, 8:15
Paikka: Tietotekniikantalo, A106

Paikalla:
Joel Lappalainen (puheenjohtaja)
Jessica Mason (sihteeri)
Ville Vuorenmaa (poistui kohdassa 9.4)
Markus Taskinen
Miska Kulmala
Pinja Hokkanen
Suvi Hämäläinen
Ilona Rahnasto
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous kello 08:19.
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 Markus Taskinen ja Miska Kulmala.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Siirrettiin esityslistan kohta 13 Phuksiasiat kohdaksi 9. Siirrettiin esityslistan kohta 14 Ulkosuhteet
kohdaksi 10. Lisättiin kohta 8.4 Kunniamerkkitekstit. Poistettiin esityslistan Yrityssuhteet-kohdan
alakohta 15.2 Yritysilta.
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
Kokouseväiksi ei tuotu mitään. Postissa on tullut Bluetooth-kaiuttimet ja riippulukon salparaudat.
6. Mitä kuuluu? -kierros
Markus: Oli Jyväskylässä ekaa kertaa kesän jälkeen, jee!
Ville: Hyvää kuuluu, nukkui yhdellä silmäyksellä koko yön.
Miska: Hyvää kuuluu, iloinen perheestä tänä aamuna.
Pinja: Hyvää kuuluu, viikon loma teki hyvää.
Suvi: Milanossa AMS:in kanssa, kivaa mutta ei rentouttavaa.
Ilona: Stressaa megana kandi ja kaikki muu elämässä.
Jessica: TPJ oli hauska ja nyt ähkyä odotellessa.
Joel: Odottaa ähkyä, vähän jännittää puhe. Viime viikko oli rento.
7. Hyväksyttävät laskut
Laskut:
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Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Kirjapaino Bookcover
Oy

Kukka 3/2018 painokulut

483,60€

Hyväksyttiin

S-Business Oy

Namubuffaostoksia ja kahvia
kiltahuoneelle

890,21€

Hyväksyttiin

Teknologföreningen

Kukkaviikonlopun mökki ja palju

350,00€

Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Silvia Geier

Ruokaa Kukkaviikonloppuun

33,00€

Hyväksyttiin

Ville Vuorenmaa

Edustuskulut AK:n vujuille (0,75 x 80e
60,00€
= 60 e)

Hyväksyttiin

Ville Vuorenmaa

Riippulukon salparaudat olkkarin
hallituskaappiin

Hyväksyttiin

Joel Lappalainen

Tapahtuma Man@gerin kanssa: pizzat 246,50€

Hyväksyttiin

Pinja Hokkanen

Yritysilta (lasku osa 2)

619,20€

Hyväksyttiin

Pinja Hokkanen

Wähäjoulu edustuskulut

60,00€

Hyväksyttiin

Miska Kulmala

Edustaminen AS20-vuosijuhlilla pe
23.11.

60,00€

Hyväksyttiin

Miska Kulmala

Infoähky XIX bussitarjoiluja

380,99€

Hyväksyttiin

Miska Kulmala

Infoähky XIX kokkareiden tarjoiluja ja
175,07€
koristeita

Hyväksyttiin

Adeola Ikuesan

Athenen edustus Median vuosijuhlilla 56,25€

Hyväksyttiin

Suvi Hämäläinen

7.11.2018 Polin approjen
etkoruoat/toimaribrunssisafkaa

Hyväksyttiin

11,80€

112,78€

8. Talous- ja hallintoasiat
1. Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei uusia jäsenhakemuksia.
2. Toimareiden kiitosbrunssi
Kutsuttiin toimareita syömään, yritetään pingailla heitä vielä chateissä, jotta saataisiin
enemmän ilmoittautumisia. Ruuista voisi tehdä jonkun excelin ja sitä kautta suunnitella.
Puhuttiin, ettei haluta ohjelmaa, vaan rentoa hengailua.
3. Profesuurin lahjoittajayritysten kiitostaulu
Alan ja Ilona on selvitellyt uuden tilaamista. Joel selvittelee mikä tilanne. Tästä saadaan ehkä
budjettia koululta. Tilataan tämän vuoden aikana.
4. Kunniamerkkitekstit
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Joel ja Ilona aloittaa kirjoittelemaan ja keräilemään ajatuksia. Kaikki saa olla mukana hiomassa
tekstejä kuntoon. Muisteltiin, että Katri oli innokas kirjoittelemaan tekstejä.
5. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä,
Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)
Otmk puuhailee nahkatorstaita. Vujutirret järkkää vuosijuhlia, asiat tuntuu tällä hetkellä
sujuvan hyvin. Historiikkitoimikunnalta lähtee kohta formi, jossa mahdollisuus kertoa muistoja
kiltavuosilta. Olkkariklubille tulossa neljä esiintyjää, Lightinging talkseissa oli myös neljä
puhujaa.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
9. Phuksiasiat
1. Phuksisektorin kuulumiset
2. Haalaritilaus
Vielä yksi viikko lisäaikaa, ainakin neljä haalaria saadaan varmaan kierrätettyä eli ei tarvitse
tilata niin paljon uusia. Näyttää siltä että lopulliseksi määräksi tilattavia haalareita tulee alle 10.
Ulkkarit meinannut tilata toiset haalarit vahingossa.
3. Lajikokeilu - 19.11.
Maanantaille suunniteltiin kuplafutista. Puhuttiin päivistä ja budjetista. Infoähkyn jälkeisenä
maanantaina voi olla vaikea saada osallistujia. Hyväksyttiin tapahtumasta johtuva budjetin
ylitys. Make juttelee vielä ajankohdasta Herculeksen ja Xenan kanssa.
4. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)
Hyvin pyyhkii, matsien täyteinen viikko.
Ville poistui 08:54.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
10. Ulkosuhteet
1. Vuosijuhlaedustukset
Median vujut ja infoähky tulossa. Rahim ei menekään Median vujuille, mutta sai paikan peruttua.
VK:n vujuille ei vielä menijöitä, Suvi laittaa kiltalaisille viestiä. Stimu maksuja sumplitaan.
AYYn-vujumaksuselvittelyt jatkuu: Hanna olikin mennyt edustuspaikalle vujuille.
Päätettiin, että hallitus tapaa Infoähky-päivänä klo 15:00 Olkkarilla! Olkaa ajoissa!
2. Tapahtuma Man@gerin kanssa.
Oli ongelmia ruuan kanssa kun uuni ei toiminutkaan ja kommunikointi Man@gerin kanssa ei
mennyt ihan nappiin, mutta osallistujilla oli super hauskaa! Maksetaan tila kokonaan, safkat
puoliksi ja vierasmajan Man@ger maksaa kokonaan.
3. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat,
BMI-vastaavat)
PizzaOravat eivät olleet tajunneet, että Pizzaa&Pähkinää oli suunniteltu Nelikiltaristeilyn
jälkeiselle päivälle. Nyt mietitään mahdollisesti uutta päivää.
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4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Suvi hoiti ulkosuhteita aktiivisesti kyltereiden kanssa.
11. Opintoasiat
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
Katan kanssa pitäisi hoitaa halloped-haut. Jutellaan tänään tai huomenna aiheesta.
Koulutusneuvoston kokouksessa Risto kävi läpi omia raameja infon strategiasta. Käytiin myös
läpi kurssi palautteita, keskittyen parhaisiin ja huonoimpiin tuloksiin ja tulosten syihin. Sen
lisäksi hyväksyttiin dippoja.
2. Proffakahvit - 14.11.
Proffakahvit on huomenna. Ilona ostaa tarjoiluja, Joel lainaa Ilonalle rahaa ostoksia varten.
3. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)
Hyvinvointiguruille kuuluu hyvää. Mietitään uutta päivää miitille phuksien
hyvinvointikoulutusta varten. Abipäivä ilmo piti avata tänään, mutta sitä ei ole vielä avattu. Ilona
miettii milloin kiltailmo lähtee liikkeelle ja mikä työnjako tulee olemaan. Joel ja Julius lukkaroi ja
järkkää tapahtumaan workshopin.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Ihmisiä on vaikea organisoida. Hyvinvointikoulutuksesta pitäisi sopia tapaaminen, jossa lyödään
lukkoon, kuinka monta osuutta koulutuksessa on, mitkä ovat niiden sisällöt ja minä päivinä
osuudet pidetään. Toinen tapaaminen pitäisi sopia koulun kanssa. Fukseille markkinointi ja
päivien ilmoittaminen pitää aloittaa heti vuoden alussa.
12. KV-asiat
1. KV-sektorin kuulumiset
2. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)
ESTIEM asioista laitetaan aktiivisesti viestiä.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
13. Tiedotusasiat
1. Ilmomasiina
Kysellään statusta Junctionin jälkeen. 8.12 jälkeen ajoittuvat ilmot kannattaa varautua
tekemään Google Formsilla koska Otaxin serverit päivittyvät. Uuden ilmomasiinan final push
näillä näkymin joululomalla.
2. Viikkotiedote ja sähköpostilistat
3. MailChimpin käyttö sähköpostien lähettämisessä
4. Häirintäyhdyshenkilöistä tiedottaminen
Lähetettiin viestiä kiltalaisille. Julisteet tulee olkkarille kunhan Riikka tulostaa ne.
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5. Video yhteistyössä Aallon markkinoinnin kanssa
Seuraavassa workshopissa (21.11.) päätetään ketkä tulee puhumaan ja mitä asioita halutaan
tuoda esille. Sama runko videossa kun fyssan videossa, mutta saadaan itse vaikuttaa
käsikirjoitukseen.
6. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset
Viime Kukka sai paljon kehuja.
7. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)
8. Mitä muuta tuli tehtyä?
Flickr ehdot päivittyvät ja tulevaisuudessa pitää maksaa 50 dollaria/vuosi jos halutaan pitää
kaikki kuvat siellä. Päätettiin jatkaa Flickrin käyttöä ja maksaa vuosimaksu.

14. Tapahtumat
1. Höpöhöpösitsit - 30.11.
Höpöt tulee, niitä markkinoidaan tällä tai ensi viikolla. Toivottavasti ei tule geittejä tänä vuonna.
2. AA-Kerhon vuosijuhlat - 15.12.
Vuosijuhlat tulee myös. Sitsikansa saa antaa joulukuusen alle lahjoja halutessaan. Vain
kutsuvieraat saa antaa lahjoja perinteisesti lavalla.
3. Uudenvuodenbileet
Tapahtuma on julkistettu ja kiinnostusta on jo herännyt! IG:ssä oli myös kivaa mainosta
tapahtumasta. Pidetään uudenvuodenbileiden “hommat kuntoon”-tapaaminen.
4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)
Kaikille kuuluu hyvää.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Polin Appro oli.
15. Yrityssuhteet
1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat
Tänään olisi pitänyt olla Merikortteli Case Night, mutta tapahtuma peruttiin. Nicholas ilmoitti
tapahtuman perumisesta ilmonneille . Perumisen syynä se, että yrityksiä oli vaikeuksia saada.
2. Muut tulevat yritystapahtumat
CapGeminin yritysexcu boulderoimaan aukeaa tänään. Columbia Roadin excu ilmo aukeaa
huomenna. Smartly haluaisi vielä tälle vuodelle excun mutta puhuttiin siitä, onko liian myöhäistä
ja saadaanko osallistujia. BCG event vaikutti mielenkiintoiselta, mutta se on toimaribrunssin
päällä ja meillä muutenkin kiireinen viikko.
3. Rekrylistauudistus
Joel, Ville, Pinja ja Jesse katsoo tätä tarkemmin. Hoidetaan tämän kuun aikana kuntoon ja
pyritään saamaan ensi kuussa jo käyttöön.
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4. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta,
TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Kolme varmaa Kukka-mainosta ja lisäksi toiset kolme mahdollista mainosta ja yksi epävarma
mainos. Pinja laittaa muistutuksia yrityksille.

16. Muu toiminta
1. Sakkojen päivitys
Alanille 7 skumpan sakko pöytäkirjan 32 tarkistuksen myöhästymisestä.
2. Hallitushengailu
Pinja järkkää serenan jälkeisen hallitus brunssin/silliksen.
Barbie-syndeille sekä Serena-brunssille voi tuoda myös sakkoja.
3. Seuraavan kokouksen pullavuoro
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Venlalla jolla käytettävänä 10€.
4. Pöytäkirjojen tarkistukset
Ollaan useiden pöytäkirjojen kohdalla jäljessä tarkistus- ja julkaisuaikataulusta.
17. Muut esille tulevat asiat
Pohdittiin, että poistettaisiin kahvi hetkeksi olkkarilta. Joel ehdotti, että varoitetaan kiltalaisia ensin
pitämään paremmin huolta omista sotkuista ja tiskeistä, ja jos se ei auta niin ryhdytään toimenpiteisiin.
18. Seuraava kokous
Seuraava kokous on 21.11. kello 10:15-12:15 Tietotekniikantalolla huoneessa A106.
19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous kello 9:58.

Pöytäkirjantarkastajat:

──────────────────
Markus Taskinen

──────────────────
Miska Kulmala

Puheenjohtaja ja sihteeri:

──────────────────
──────────────────
Joel Lappalainen
Jessica Mason
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