Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 36/2018
Aika: 27.11.2018, 8:15
Paikka: Tietotekniikan talo, A142

Paikalla:
Joel Lappalainen (puheenjohtaja)
Alan Pirdil (sihteeri)
Ville Vuorenmaa
Katri Niemi (poistui kohdassa 12.3)
Miska Kulmala
Jessica Mason
Suvi Hämäläinen (saapui kohdassa 3)
Ilona Rahnasto (saapui kohdassa 3)
Pinja Hokkanen (saapui kohdassa 4)
Venla Väärälä (saapui kohdassa 6)
Markus Taskinen (saapui kohdassa 6)
1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous kello 8:18.
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
Suvi saapui ajassa 8:18.
Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Ville Vuorenmaa ja Miska Kulmala.
Ilona saapui ajassa 8:19.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Pinja saapui kello 8:20.
Siirrettiin Tiedotusasiat kohdaksi 9. Lisättiin kohta 9.2 Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset.
Poistettiin esityslistan kohdat 15.2 Academic Advising ja 15.3 Proffakahvit. Lisättiin kohta 15.2 Phuksien
hyvinvointivalmennus. Poistettiin kohta 12.2 Tapahtuma Man@gerin kanssa. Poistettiin kohta 13.
Yritysilta pois. Lisättiin kohta 13.3. Killan teltan sponssit
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
Suvi ilmoitti kokouseväiksi piparia ja klementiinejä. Jessica on tuonut nakkipiiloja. Ilona ilmoitti, että on
myös mehua. Postissa on tullut ProTeesi.
6. Mitä kuuluu? -kierros
Joel: Kuuluu hyvää. Unirytmi on p*rseellään, muuten menee kivasti. Vaikkei haluis gonahtaa niin huomaa
pikkuasioista, että näin on käymässä. Vuosi alkaa olla lopussa - Motivaatio on vielä kova, mut pitää
skarppaa pikkuasioissa.
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Pinja: Ihan hyvää. Työprojektissa on haastavuuksia. Oli kipeänä viikonloppuna, mutta veti sunnuntaina
perseet.
Suvi: Miettinyt vaan kandia viime viikon ajan. Elänyt kandille ja kandin kautta.
Miska: Ihan hyvää kuuluu. Kolme eri henkilöä on lähettänyt työhakemuksensa sähköpostiin, muttei ole
kertonut mihin firmaan hakevat. Epäilee virusta tai trollia.
Markus ja Venla saapuivat ajassa 8:26.
Katri: Ihan sika jees. Tällä viikolla on Athenen täyteinen viikko. Kylteri-lehti lähti painoon. Painaa
matikan kurssia kokoon. Viikonloppu sujui Vammalassa. Pääsee tänään norkoilemaan Prodekon
kiltikselle!
Ville: Kuuluu hyvää. Tehnyt kandia ja ollut Junctionissa. Mitäs sitä huomisen kandipalautuksen jälkeen
tekisi, kun ei ole tekemistä.
Ilona: Ihan hyvää kuuluu. VIeläkin väsynyt viikonlopun jäljiltä, oli kyllä hauskaa. Nyt elämä haltuun.
Jessica: Kuuluu hyvää. Ollut tosi kylmä, nyt vaihtanut sänkyyn lämmityspatjan ja eilen oli superlämmin.
Alan: Viime kaksi tai kolme viikkoa oli helvetistä, mutta nyt toivottavasti takaisin arkeen.
Markus: Hauska viikonloppu. Nyt on tiistai.
Venla: Huonoa.
7. Hyväksyttävät laskut
Laskut:
Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Hierontakymi / Jarno
Mattila

Hieronta 3 h Infoähkyn silliksellä
17.11.2018

180,00€

Hyväksyttiin

Koneinsinöörikilta

Palju silliksellä 17.11.2018

70,00€

Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Samuel Moawad

Infoähky XIX sillistarjoilut 17.11.2018 1382,51€ Hyväksyttiin

Mari Hirvi

Olkkariklubin tarjoilut ja astiat

244,28€

Hyväksyttiin

Joel Lappalainen

Toimareiden kiitosbrunssin tarjoilut

148,75€

Hyväksyttiin

8. Talous- ja hallintoasiat
1. Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei uusia jäsenhakemuksia.
2. Uuden hallituksen perehdyttäminen
Doodlen määräaika tänään. Joel ja Ville kertovat perehdytyksen sisällöstä tarkemmin, kun on
sovittu aika.
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3. Hallitusvaihto
HalPerse on merkitty kalenteriin. Keskusteltiin HalPerseen sijantivaihtoehdoista. Markus ja Suvi
nappaavat sijaintiselvittelyistä kopin.
4. Profesuurin lahjoittajayritysten kiitostaulu
Hoidetaan vielä tän vuoden aikana. Pitää vaan tilata.
5. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä,
Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)
Vujutirehtöörit ovat selvitelleet valokuvia ja muita juttuja. Vuosijuhlien ravintolasta tuli 350€:n
lisälasku luvattomasta konfettien käytöstä ja liinojen sotkemisesta. Historiikkitoimikunnalla on
kiireistä ja vanhojen pöytäkirjojen läpikäynti etenee pikkuhiljaa. Olkkariklubi oli kiva.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
Joel lähettää Angelseille viime miitistä viestin, jossa on muistutus seuraavasta tapaamisesta, joka
on 10.12.
Laitetaan uusi kiltapaitatilaus aluille.
Kevään osalta kaikkien tapahtumien maksut ovat kunnossa. Syksyltä maksujen osalta yksi phuksi
ja 10 ulkkaria eivät ole maksaneet haalareitaan, ja kaksi henkilöä eivät ole maksaneet Infoähkyn
maksua.
9. Tiedotusasiat
1. Viestintäsektorin ajankohtaiset asiat
Katrilla on tällä viikolla neljä tapaamista viestintäasioista. Tällä viikolla asiat siis etenevät, ja jos
ei etene niin ei etene koskaan. Eilen lähti sika hyvä viikkis, jossa oli tähdellinen intro. Katri laittaa
Infoähky-kuvia tänään jakoon. Risto on ollut vakuuttunut Katrin viestimisestä.
2. Kukka ja sen toimihenkilöiden kuulumiset
Vuoden viimeinen Kukka on juuri saapunut painosta ja on kiltiksellä. Kaksi viimeistä lehteä
menivät suhteellisen sutjakkaasti. Vili on ilmeisesti tyytyväinen, iloinen ja tiputtamassa
hanskojaan.
3. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)
Varmaan hyvää.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Katri keksi unenpöpperössä hyvän sloganin Athenelle, mutta ehti unohtaa sen.
10. Tapahtumat
1. Höpöhöpösitsit - 30.11.
Höpöt ovat tällä viikolla ja siitä lähtee osallistujille sähköpostia tänään.
2.

Uudenvuodenbileet - 31.12.-1.1.
Uudenvuodenbileiden sisäänpääsymaksu on enintään viiden euron suuruinen, jos sitä tulee
ollenkaan.

3. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)
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Varmaan kuuluu jotain, mutta ei ole tarkempaa tietoa, että mitä.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Varasto on täynnä, se on sairasta katseltavaa.
11. Phuksiasiat
1. Phuksisektorin kuulumiset
Tällä viikolla on nelikiltaristeily, jonka tiimoilla kipparit ovat tehneet ja tekevät vielä paljon
ennen tapahtumaa. PhabuISOiltamat ovat torstaina. Phukseilla on ilmeisen tiukkaa koulussa, joka
varmasti vaikuttaa myös phabuISOiltamien osallistujamääriin.
2. Haalaritilaus
Haalarihalukkailta on saatu kokotoiveet ja tilaajaporukka on suurinpiirtein kasassa. Haalareiden
sovitussetti on Markuksen hallussa, kokouksen jälkeen mittaillaan ja kysellään haluaako tilaajat
sovittaa vielä. Toivottavasti saadaan haalarit ensi viikolla tilattua ja tuotantoon.
3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)
Tänään on kuplafudiskokeilu.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
12. Ulkosuhteet
1. Vuosijuhlaedustukset
Stimulaatiossa edustettiin hienosti ja perseiltiin vain vähän. Joelia pelottaa Vuorimieskillan
vujuilla edustaminen nelikiltaristeilyn, pikkujoulujen ja Wähäjoulujen (jonne sai paikan AK:n
hallitusaveccina) takia.
2. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat,
BMI-vastaavat)
Pizzaa ja pähkinää päivä on siirtynyt keskiviikolle 12.12.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Pikkulaskiaisen tapahtuma julkaistiin FB:ssä, Suvi juttelee Tiinan kanssa.
Katri poistui ajassa 8:51.
13. Yrityssuhteet
1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat
Tarkistetaan asiat, joita yritykset eivät ole maksaneet ja laskutetaan niitä. Smartlyn excu
peruuntui.
Pinja on aloittanut rakentamaan Partnership-rakenteen mainoskalvoja. Lähetetään mainosesite
yrityksille aikanaan ja tavataan heidän kanssa.
Keskusteltiin siitä, että rekrymessuja ei järjestettäisi ensi vuoden alussa vaan siirrettäisiin ne
vuoden loppuun vastaamaan paremmin yritysten kesätyörekrytointiaikatauluja sekä
vähentämään ensi vuoden alusta yrityssuhdevastaavalle kertyvää työtaakkaa, joka tulisi
rekrymessujen ja Athene 20v -seminaarin yritysyhteistyövastuista. Päätettiin tehdä
rekrymessujen peruuntuessa rekryjulkaisu, jossa yritykset voivat mainostaa kohdistuneesti
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Athenelaisille. Jutellaan ensi vuoden Kukan toimijoiden kanssa mahdollisesta taittoavusta ja
konsultoinnista.
Keskustellaan Solinorin kanssa heidän osallistumisestaan HöpöHöpösitseille.
2. Muut tulevat yritystapahtumat
Huomenna on Columbia Roadin excu. Deloitte tuo killan pikkujouluihin osallistuville joululahjan.
3. Killan teltan sponssit
Myydään killan teltan molemmille sivuseinille mainokset hintaan 1500€, johon kuuluu myös
yrityksen nimi teltan liepeille. Takaseinään voidaan myydä yksi iso mainospaikka hintaan 2000€
tai kaksi pienempää mainosta hintaan 1000€. Sekä takaseinään että molempiin sivuseiniin
kuuluu optio ostaa mainos myös seinän sisäpuolelta hintaan 500€. Toivottavasti sponsoroinnin
rahat tulevat vielä tälle vuodelle, jotta ne eivät potentiaalisesti rokota ensi vuoden sponssituloista
ja -sopimuksista.
4. Rekrylistauudistus
Rekrylistauudistuksen aikataulu on sovittu siten, että se on ensi vuonna käytössä.
5. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta,
TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)
Kuulumisten kysyminen unohtui.
6. Mitä muuta tuli tehtyä?
14. KV-asiat
1. KV-sektorin kuulumiset
Lauantaina on Wappusimulator, jossa meidän ulkkareista ei ole kovin monta osallistujaa, koska
suurin osa kokee Wapun itse. Haalarimaksut ja uudet tilaajat toivottavasti sutviintuvat.
Käänntetään nelikiltaristeilyn rastilaput englanniksi.
2. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
15. Opintoasiat
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
Risto olisi halunnut seminaariin palkatut assistentit (Meri ja Iines), mutta sen toimijat ovat
Athenen toimihenkilöitä. Alustavasti koulu maksaa Athene 20v -seminaarin kaikki tilat, puhujat,
ruoat ja muut. (Sidenote: Nyt kun seminaariin ei tarvita ysvituloja ja resursseja niin rekrymessut
voivat olla sittenkin mahdollinen ratkaisu.)
Maisterivaiheeseen suunnitteilla vapaaehtoista Academic Advisingia alumneilta, työelämästä tai
koulun henkilökunnalta - suunnitelmat ovat vasta alkutekijöissä. Fysiikan pakollisesta kurssista
on käyty keskustelua. Tutastudion yritykset ovat selvityksen alla. Risto suunnittelee keväälle
avointa luentosarjaa sosiaalisesta median ilmiöistä. Tulossa on pidempi ja huurteisempi
weekly-tapaaminen.
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AYY-kuulumiset:
SCI:ssä kandi arvostellaan asteikolla hyväksytty tai hylätty, muualla arvostellaan arvosanalla 0-5.
Näiden johdonmukaistamista on mietitty. Lisäksi Aallon tasolla on suunniteltu siirtymistä 6op
kursseihin.
HalloPed-haut on kähmyilty ja hoidetaan pian.

2. Phuksien hyvinvointivalmennus
Homma rullaa. Aikataulut on sovittu alustavasti meidän puolesta. Viestitään ja jutellaan
aikataulusta koulun kanssa.
3. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)
Abitoimikunta järjesti eilen abipäivän. Abipäivän Workshop ja infot olivat onnistuneet.
Lukiolaiset tuntuivat tykkäävän tapahtumasta. Puolet ilmoittautuneista abeista ei saapunut
paikalle. Suuri osa osallistujista vaikutti olevan kiinnostuneita etenkin infosta, mikä tuli
yllätyksenä.
Hyvinvointigurut aloittavat pian järjestelemään periodin purkua.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
16. Muu toiminta
1. Sakkojen päivitys
Määrättiin Joelille yksi mieto sakko sovitusta kokousajasta myöhästymisestä. Määrättiin
myöhästymisestä yksi sakko Ilonalle ja Pinjalle ja kaksi mietoa sakkoa Venlalle ja Markukselle .
Pyöristetään kaikkia kertyneitä sakkoja alaspäin vuoden lopussa. Performanssisakkoja omaavat
voisivat pitää edes yhden performanssin.
2. Hallitushengailu
Järjestellään brunssijuttuja nelikiltaristeilyn jälkeen.
3. Seuraavan kokouksen pullavuoro
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Ilonalla.
4. Pöytäkirjojen tarkistukset
Joelilla ja Pinjalla on muutama pöytäkirja tarkistettavissa.

17. Muut esille tulevat asiat
AYY:n tapahtumajärjestämisen pelisäännöt ovat olemassa ja niissä puututaan yhdenvertaisuusasioiden
lisäksi myös muun muassa paloturvallisuuteen ja kaikkeen yleiseen. Miska ja Riikka
(häirintäyhdyshenkilöt) perehtyvät kyseisiin pelisääntöihin.
Käydään AYY:n yhteisörakenteen ehdotusta läpi ja kommentoidaan sitä kokouksen jälkeen.
18. Seuraava kokous
Vielä ei ole sovittu seuraavaaa kokousta. Doodlataan ensi kuun kokousten aikataulut.
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19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 9:32.
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