Informaatioverkostojen kilta Athene ry
Hallituksen kokous 38/2018
Aika: 13.12.2018, 12:15
Paikka: Tietotekniikantalo, T4

Paikalla:
Joel Lappalainen (puheenjohtaja)
Alan Pirdil (sihteeri)
Miska Kulmala (pöytäkirjantarkastaja)
Ilona Rahnasto (pöytäkirjantarkastaja)
Ville Vuorenmaa
Suvi Hämäläinen
Pinja Hokkanen
Katri Niemi (saapui kohdassa 5)
Markus Taskinen (saapui kohdassa 7)

1. Kokouksen avaus
Avattiin kokous kello 12:22.
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 Ilona Rahnasto ja Miska Kulmala.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Siirrettiin esityslistan kohta 15 Opintoasiat käsittelyjärjestyksessä kohdaksi 9.
Pinja ilmoitti, että muisti ottaa yritysillan pois esityslistasta.
Hyväksyttiin esityslista muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
Pinja ilmoitti kokouseväiksi mandariineja ja runsaasti keksejä. Postissa on tullut Googlen mainos. Joel
ilmoitti, että mandariinit vaikuttavat käsituntumalla erittäin maukkailta.
Katri saapui 12:26.
6. Mitä kuuluu? -kierros
Ilona: Ihan hyvää. Ärsyttää ettei saa vieläkään nukuttua, toivottavasti Jouluna saisi. Huomenna on
pinnallinen syy olla onnellinen sillä menee kampaajalle. Hiukset lyhentyvät vähän.
Katri: Kävi hauska cnasse [ lue: case [ lue: tapaus]] tänään. Oli tenttivalvonta, nukuin pommiin ja en oo käynyt
suihkussa since tiistai, joten olo voisi olla freesimpi. Likaiset hiukset ällöttävät. Nyt on lautasella
joulukinkkua, jossa on aimo tujaus sinappia. Elämä on hyvää.
Pinja: Viime viikolla kävi pitkästä aikaa viikon sisään kolme kertaa salilla ja se nosti pirteystasoa.
Syksyltä on tällä hetkellä tulossa kolme noppaa. Pitäisi tehdä yksi essee vielä. Huomenna firman
pikkujoulut. Kiinnostui hakemaan startuplifersin ohjelmaan tulevien vuosien aikana.
Suvi: Hyvä fiilis. Huomenna on kandin palautus. Kandi on sihteerillä tarkistettavana eli siis äidillä. Vähän
pikkujouluu ja sillee. Vaihtojärjestelyitäkin on ehtinyt edistää.
Ville: Tuli pieni järkytys kun Sodexon kassatäti oli vaihtunut. Unohti ottaa lompakon mukaan lounaalle,
mutta sai luottoa ja maksoi lounaan vasta ruokailun jälkeen. Muuten kuuluu hyvää. Kandin palautus
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pitäisi tehdä, mutta se ei ole kovin paha.
Miska: Ihan hyvää kuuluu, ainoa tentti on ohi. Vähän stressaa, että on joulukuun puoliväli ja silti on vielä
kolme tapahtumaa jäljellä. Odotan niitä tosin innolla. Olen menossa Katrin kanssa Radio Sinfonia
Orkesterin konserttiin ilmaiseksi, silleen hyvä fiilis. Voi rentoutua.
Alan: Sain kämpän Miestentieltä.
Joel: Kuuluu periaatteessa hyvää. Aiemmin ollut sika hyvä nukahtaa, mutta nyt viikon ajan on ollut
ongelmia. Vielä viime viikonloppuna nukkui vielä hyvin, mutta nyt on nukahtamisvaikeuksia vaikkei ole
stressiä tai mitään kovin ilmeistä. Toki on vielä kipeänä, joka voi vaikuttaa asiaan. Kello iltayhdeksän ja
aamuyhdeksän välillä on outoja hetkiä, kun ei tajua mitä tapahtuu.
Joel toivoi nopeaa kokousta työaikataulujen takia.
7. Hyväksyttävät laskut
Laskut:
Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

AM Print Oy

Vuosijuhlien painotuotteet

461,28€

Hyväksyttiin

Båltsit Osk

Kuplafutis 27.11.2018

260,00€

Hyväksyttiin

Kululaskut:

Saaja

Perustelu

Summa

Päätös

Katri Saarinen

Vujuostoksia (kokkareille ja jatkoille
mehua, pöytäliinaa, mukeja,
servettejä, holitonta skumppaa)

172,98€

Hyväksyttiin

Iines Vuorjoki

Infoähkyn jatkoille pizzaa ja muita
tarvittavia

82,51€

Hyväksyttiin

Joel Lappalainen

Vuosijuhlalahja Wähäjouluun

15,00€

Hyväksyttiin

Joel Lappalainen

Edustustaminen Vuorimieskillan
vuosijuhlilla

52,50€

Hyväksyttiin

Pinja Hokkanen

Infoähkyn valokuvausseinän
kukkakoristeet

51,40€

Hyväksyttiin

Pinja Hokkanen

Infoähkyn järjestelyihin kulunutta
bensaa

40,01€

Hyväksyttiin

Suvi Hämäläinen

Joulukortit

47,10€

Hyväksyttiin

Suvi Hämäläinen

Hallituksen kokouksen eväät
27.11.2018

4,00€

Hyväksyttiin

Jessica Mason

Kokouseväät 30.10.2018

4,04€

Hyväksyttiin

Roosa Kujanpää

Hunajaa Olkkarille

3,85€

Hyväksyttiin

Ilona Rahnasto

Kandipullat (19.11.)

75,78€

Hyväksyttiin
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An Cong

ESTIEM Council Meeting Puolassa
20.-26.11.2018, ensimmäinen ESTIEM 100,00€
matka

Hyväksyttiin

Jesse Palo

Pizzaa & Pähkinää

Hyväksyttiin

18,67€

Markus saapui ajassa 12:34.
Ville muistutti, että kaikki rahankäyttöselvitykset tulisi tehdä ennen seuraavaa hallituksen kokousta.
8. Talous- ja hallintoasiat
1. Uusien jäsenten hyväksyminen
Ei uusia jäsenhakemuksia.
2. Uuden hallituksen perehdyttäminen ja testamentit
Perehdytys oli toimiva, vaikka paikottain tuntuikin nykyisen hallituksen monologilta, mikä oli
ymmärrettävää. Paikalla oli kiitettävän monta osallistujaa. Joel muistutti testamenteista.
3. Hallitusvaihto 11.-13.1.
Markuksen mökki varmistui HalPerSe-kohteeksi. Katri ja Suvi ottavat kopin tulevan hallituksen
hallituspaidoista.
4. Professuurin lahjoittajayritysten kiitostaulu
Joel ja Ilona tilaavat tai tekevät kiitostaulun ensi maanantaina.
5. Avoimet saatavat
Yksi vuosijuhlamaksu on edelleen saamatta. Meillä ei ole muuta kuin henkilön sähköpostiosoite
sekä avecin tiedot. Yksi ulkkarien haalari meni suoraan jollekin, joka sen halusi.
6. Arkistot G Suitessa
Joel ja Ville ovat alustaneet ensi vuoden hallitukselle killan G-suiten. Keskusteltiin erilaisista
kansioiden rakennemalleista. Keskustelussa nousi tarpeita eri vuosien toimijoiden välisen
jatkuvuuden kannalta, mutta myös mahdollisimman sopeutuvan rakenteen puolesta. Joel ja
Ville keskustelevat keskenään vielä rakennemalleista ja päättävät sopivan rakenteen.
7. Toimareiden kuulumiset (Otmk, Vuosijuhlatirehtöörit, Vuosijuhlatoimikunta, Namusetä,
Historioitsija, 20v-historiikkitoimikunta, Kulttuurineuvokset)
Historiikkitoimikunta on ollut ahkerana, pöytäkirjojen läpikäynnissä on kertynyt jo 83 sivun
verran materiaalia. Otmk piti nahkatiistain. Vuosijuhlatirehtöörit perivät viimeisiä
kululaskujaan. Namusetä teki viimeisen namubuffan täydennyksen ja osti 20 lippua Athenen
uv-bileisiin.
8. Mitä muuta tuli tehtyä?
AYY:lta tuli terveiset: AYY:n pikkujoulut tarjolla ja teekkarilakkikeskustelun mielipidekysely on
avattu ja sinne voi kukin vastata henkilökohtaisesti. Joel kertoi neuvoston
teekkarilakkikeskustelusta, joka oli koskettava.
Nahkatiistain jäljiltä havaittiin, että kahvikuppien katoamistilanne on kärjistynyt. Ilmeisesti osa
kahvikupeista on kadonnut T-talon huoneisiin. Olkkari ei pysynyt kauaa siistinä sillä Pizzaa ja
Pähkinään jälkeen lavuaari oli täynnä tiskaamattomia kuppeja. Isot kiitokset Aleksi Taipaleelle,
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joka tiskasi kaikki kupit. Keskusteltiin miten tilanteeseen tulisi suhtautua. Kehutaanko tiskaajia
julkisesti vai annetaanko keppiä kaikille olkkarin siisteyden laiminlyönnistä ja poistetaan
esimerkiksi ilmainen kahvi pois Olkkarilta muutamaksi päiväksi. Keskustelussa ei päätetty
jatkotoimenpiteitä.
9. Opintoasiat
1. Opintosektorin ajankohtaiset asiat
Risto haluaisi mahdollistaa opettajan ohjauksen kaikille phukseille kevään aikana. Ajatuksen
tasolla olevan konseptin palkintona osallistuville phukseille annettaisiin State Of Mind At Work
-kirja.
2. Vaihtoinfo
Ilona laittoi infosta mailin. Järjestetään info tammikuussa. Suvi ja Katri ovat kiinnostuneet
järjestämään sitä.
3. Olkkarin kirjahankinnat
Kirjahankintohin on jäljellä noin 200 euroa. Ilona koittaa tilata ennen joulua ja laittaa tänään tai
huomenna FB-postauksen, jossa kysellään kaikilta kirjatoiveita.
4. Toimareiden kuulumiset (Abinaattorit, Abinat, Hyvinvointigurut)
Abitoimikunta järjestelee vaihtoa ensi vuoden toimikunnalle ja välittää eteenpäin tietoa siitä,
mihin brändityön kanssa on tänä vuonna jääty.
Hyvinvointiguruille kuuluu hyvää. Cecilia ja Mari tekevät viimeiset kiltahommansa: käyvät
kaupassa ja pitävät Periodin purun.
Mitä muuta tuli tehtyä?
Huomenna on kandipullat olkkarilla. SCI:n kandipalautteen vastausprosentti on 98,5%.
10. Tapahtumat
1. AA-Kerhon vuosijuhlat - 15.12.
Plassi on vielä tekemättä. Vuosijuhlien lahjojenanto on pöytäjuhlan aikana.
Lukkarit: Joel ja Robert ovat Athenen puolesta tulossa lukkaroimaan, mutta AK:n lukkarit eivät
ole vielä selvillä. Tämä aiheuttaa hankaluuksia sitsiläsyn tekemiseen, mutta Joel vakuutti sen
onnistuvan ajoissa.
Juhlilla on kenties jatkot.
2.

Killan pikkujoulut - 20.12.
Lahjoituskeräykseen on saatu ensimmäiset lahjoitukset. Miska huomautti, että vuoden alussa
tapahtumalle on budjetoitu vain tilabudjetti, mutta ruokakin olisi mukavaa. Päätettiin kasvattaa
pikkujoulujen budjettia 50€:lla. Deloitte tuo osallistujille KeepCupien sijaan joulun
selviytymispakkauksen. Ideoitiin selviytymispakkauksen sisältöä. Juomapelileffa pitää vielä
valita.

3.

Uudenvuodenbileet - 31.12.-1.1.
Lippuja on mennyt noin 100. Päätettiin juhlien osallistujien enimmäismääräksi 400. Lipuista
myydään 300 ennen bileitä ja loput myydään ovelta. Keskusteltiin bileiden työvuoroista ja
vastuista, päätettiin tehdä näille oma taulukko. Katri selvittää mahdollisuuksia saada bileisiin
kuvausseinä ja onnenpyörä. Jessica on tilannut 600 ranneketta, joista osa menee juhlavuoden
muihin tapahtumiin.
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4. Toimareiden kuulumiset (Lukkarimestari, Lukkarit, PikkuIE)
PikkuIElle kuuluu ilmeisesti hyvää.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
Tilakähmyistä jäi vähän paha maku suuhun. Muun muassa Fuksijäynälle ei saatu tilaa ja
muutaman tapahtuman osalta toivotut aikataulut eivät onnistuneet.
Siirryttiin kokoustauolle ajassa 13:29.
Palattiin kokoustauolta ajassa 13:33.
11. Phuksiasiat
1. Phuksisektorin kuulumiset
Phuksisektorille kuulumisissa on tällä hetkellä lähinnä haalaritilauksen läpivientiä.
2. Haalaritilaus
Olisi kiva saada tänä vuonna menemään. Tänään tai huomenna pitäisi sopia haalariyrityksen
Tommin kanssa tilauksen yksityiskohdista. Tilataan kuusi haalaria, joista phuksit maksanevat
itse suurimman osan, koska haalariyrityksen sovitussetin koot vastasivat oikeita kokoja.
Viimeiset kv-opiskelijoiden tilaukset alkavat myös selvitä.
3. Toimareiden kuulumiset (ISOvastaava, Hercules & Xena)
ISOvastaava on kipeänä. ISOjen pikkujoulut ovat lauantaina, vaikka onkin AA-vujujen päällä.
Hercules ja Xenan vuosi päättyi kovaan voittoputkeen - viimeisissä otteluissa tuli voitot
sählyssä, koripallossa ja lentopallossa!
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
12. Ulkosuhteet
1. Vuosijuhlaedustukset
Ei uusia.
2. Alumnisuhteet
Joel ja Otso Hannula ovat jutelleet Alumnin tulevaisuudesta. Alumni on tällä hetkellä
suhteellisen epäaktiivinen. Alkuvuodenna perustetaan alumityöryhmä, ja mietitään muun
muassa Riston kanssa alumnin toimintaa kokonaisvaltaisesti.
3. Joulukortit
Joulukortit tilattiin ja lähetettiin sidosryhmille hyvin pikaisella aikataululla. NuDen uusi hallitus
oli iloinen kortista.
4. Toimareiden kuulumiset (PizzaOravat, Alumnisuhdevastaavat, Athene Angels -vastaavat,
BMI-vastaavat)
Eilen oli huikea Pizzaa ja Pähkinää -tapahtuma. Puhuja oli hyvä ja ei ilmeisesti ottanut loppujen
lopuksi palkkiota.
Tiina pisti käyntiin Pikkulaskiaislippujen tilausprosessin. Pikkulaskiaiseen lähdetään ensi
vuonna Maanmittarikillan kanssa.
5. Mitä muuta tuli tehtyä?
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13. Yrityssuhteet
1. Yrityssektorin ajankohtaiset asiat
Keskusteltiin yrityksille lähetettävistä laskuista. Muutama lasku pitää lähettää vielä.
Pinja tekee mainospresentaatiota partnerisopimuksille. Keskusteltiin telttasponsoroinnin
paikoista. Tarjotaan ensisijaisesti olemassa oleville isoille yhteistyöyrityksille. Tiedostettiin, että
telttapaikkoja on myyty menneisyydessä myös yrityksille, joiden kanssa ei ole muuta
yhteistyötoimintaa (esim. Elisa ja Zalando).
2. Rekryjulkaisu
YsV-seuraaja Antti on supermotivoitunut kaikkeen. Antti on päättänyt, että vuoden alussa ei
järjestetä rekrymessuja kiireellä vaan pidetään rekrymessut ensi vuoden lopussa. Tehdään
rekryjulkaisu, joka painetaan fyysiseksi painokseksi.
3. Toimareiden kuulumiset (Rekrymestari, Excumestari, Marathon-toimikunta,
TEK-kiltayhdyshenkilö, 20v-valmistelutoimikunta)
Pinja ja Jesse keräävät kiltalaisille yhteistyöyritysten kesärekryt yhteen kätevään julkaisuun.
4. Mitä muuta tuli tehtyä?
Lähetetään Nitorille jouluterveiset Kukan sponsoroinnista.
14. KV-asiat
1. KV-sektorin kuulumiset
Venla on kipeä. Sektorin ajankohtaiset asiat koostuvat lähinnä haalaritilauksista, jotka
käsiteltiin phuksiasioissa.
2. Toimareiden kuulumiset (WappuGwappuGwappuG, ESTIEM – Responsible)
Ilona näki WappuGwappuGwappuG:n viikonloppuna.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
15. Tiedotusasiat
1. Viestintäsektorin ajankohtaiset asiat
Katri sometti tänään Instagramiin.
2. Toimareiden kuulumiset (CTO, Tietskarijengi, Valokuvaajat)
Toimareille kuuluu hyvää tai ainakin yhdelle heistä. Valokuvaajat ovat toimittaneet syksyn
tapahtumien valokuvia Katrille.
3. Mitä muuta tuli tehtyä?
Katri luki Tietokillan vuoden viimeisen viikkotiedotteen. Katri lähettää itse vielä ainakin yhden
viikkotiedotteen. Katri on edistänyt sähköpostilistoja, mutta Googlen admin-paneeli on
muuttunut viikko sen jälkeen, kun Katri oli tutustunut siihen.

16. Muu toiminta
1. Sakkojen päivitys
Joel sai kaksi mietoa sakkoa sovitusta kokousajasta myöhästymisestä. Alan kävi läpi
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ajantasaisen sakkotilanteen. Sakkotilanteen yhteenvedossa huomioitiin muutama
pöytäkirjantarkistuksiin liittyvä myöhästymissakko, jotka ovat jääneet määräämättä. Määrättiin
Joelille yhteensä 32 mietoa sakkoa pöytäkirjojen 22 (12 mietoa sakkoa), 26 (10 mietoa sakkoa)
ja 27 (10 mietoa sakkoa) myöhästymisistä,
Pinjalle 5 mietoa sakkoa pöytäkirjan 32 myöhästymisestä,
Villelle 5 mietoa sakkoa pöytäkirjan 28 myöhästymisestä,
Katrille 16 mietoa sakkoa pöytäkirjan 30 myöhästymisestä
ja Suville 12 mietoa sakkoa pöytäkirjan 33 myöhästymisestä.
Kohtuullistettiin kaikkia kertyneitä sakkoja pyöristäen alaspäin. Pyöristysten jälkeen yhteensä
sakkoja on suorittamatta 101 mietoa sakkoa, 12 skumppasakkoa ja 15 performanssisakkoa.
2. Hallitushengailu
Seuraava hallitushengailu on hallituksen seuraava kokous. Suvi kutsui kaikki kuuntelemaan
livemusiikkia tänä sunnuntaina keikkaa G Labiin.
3. Seuraavan kokouksen pullavuoro
Seuraavan kokouksen pullavuoro on Joelilla.
4. Pöytäkirjojen tarkistukset
Tarkistukset kulkevat ajallaan ja tarkistetut pöytäkirjat on päivitetty nettisivuille.
17. Muut esille tulevat asiat
Joel järjestää puhiksen reflektiovartit tammikuun ekoille viikoille. Lähetetään palautekysely toimareille
hallituksen viestinnästä toimareiden suuntaan, hallitustoiminnasta ylipäätään ja killan yleisestä
toiminnasta palaute. Kiitetään samalla suuresti killan toimihenkilöitä, jotka ovat mahdollistaneet killan
toiminnan loistokkuuden.
18. Seuraava kokous
Seuraava, samalla viimeinen, kokous on keskiviikkona 19.12. kello 20:00 Servinkuja 3 B 33:ssa.
19. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous ajassa 14:01.

Pöytäkirjantarkastajat:

──────────────────

──────────────────

Ilona Rahnasto

Miska Kulmala

Puheenjohtaja ja sihteeri:

──────────────────

──────────────────
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Joel Lappalainen

Alan Pirdil
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