PÄÄTÖSLUETTELO
Keskiviikko 4.11.2015
Talli
Ilmoitusasiat


Tulevat tapahtumat: rapusitsit 5.11., JouluXQ 17.11., Yleiskokous & PJ-sauna 18.11.,
Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto 6.12. (käsitellään jäsenistösitsien jälkeen),



Menneet: Jousiammunta, Solita xq, Hallituskähmintä, Laitoskahvit. Miten meni?



Jousiammunta-tapahtuma ja solita xq menivät hyvin, Laitoskahvit olivat onnistunut tapahtuma,
saatiin keskusteltua perusteellisesti laitosväen kanssa ja tarjoilut riittivät.



Kokouksen jälkeen käydään Talousarvio ja ponnet läpi. Muistakaa käydä kommentoimassa
tosupohja! Pitä lähettää ensiviikolla listoille.



Kiltahuoneen parantaminen: Juho on selvittänyt televison koon ja kiinnitysluvat.



Kokoukseen on tarjoiluina muutama Red Bull ja vanhaksi mennyttä suklaata.



Kiltiksen pikkujoulut järjestetään 25.11.



Santeri ottaa vastuun ilmoitustaulujen uusien kankaiden hankinnasta.



Henni on tehnyt alustavan nakkilistan IP:lle. Noudetataan tässä viime vuoden pohjaa.
Kamillasuunnittelee alustavan ruokatarjoilun IP:lle. Toivotaan, että hallitus käy aktiivisesti
ottamassa nakkeja tapahtumaan. Keskustellaan mahdollisuudesta kutsua Atheneelta edustajia
vastaanotolle sekä tiedotetaan ei-virallisesti tapahtumasta muille killoille, jotta osallistujakiintiö
saadaan täyteen. Valoja ei saada TEA-klubilta tänä vuonna. Katsotaan läpi muut budjetit, joista
voidaan osittaa varoja vastaanottoon. Kutsutaan laitokselta myös edustajia, ja kustannetaan
heille paikat tapahtumaan.



Pikkujoulusaunalle on suunniteltu käyttöön palju sekä Herwantapeli. Accenture tarjoaa glögit
saunalla.



Uusi infotaulu-tv –projekti on ostamista vaille valmis, max 42 tuumainen tv mahtuu. Juho hoitaa
kiinnitykset sun muut asiaan liittyvät asiat. Samuli auttaa Juhoa tarpeen mukaan. Keskustellaan
infotaulun sponsoroinnista.



3.11. käydyssä myyntikoulutus-keskustelussa Dicoden myyntipäällikkö ehdotti kolmen myyntiluentosarjan pitämistä, sekä mahdollisuudesta luentojen jälkeen pitää myyntisparrausta ja
myynnin harjoittelua erinäisiin tapahtumiin. Lisää informaatiota asiaan liittyen tulee
myöhemmin.

Palaute ja posti


Vapaa Boomari -lehti

Avautumista






Viiviä väsyttää.
Millalla ja Hennillä on vaikea päivä.
Juho osaa koodata.
Santerin käsi on kipeä.
Idalla loppuu aika kesken.




Huomiset sitsit tulevat olemaan menestys.
Otto näkee rapusitsit uhkana, ei mahdollisuutena.

Jaosto ja foorumikuulumiset



Mediajaostolla on ensi viikolla workshop, jossa keskustellaan some-tiimin luomisesta sekä
muista mahdollisista tiimeistä.
Edunvalvontajaoston kokouksessa ei ollut edustajaa paikalla.

Yritysyhteistyö


Kauppakamari: Alun perin Boomi, Indecs ja Man@ger, vain 6 yritystä sponsoroijina. Aletaan
tehdä yhteistyötä ja tarkoituksena järjestää yritysappro, jossa vieraillaan nopealla syklillä eri
yritysten toimipisteillä. Halutaan kehittää toimintaa pidemmällä aikatähtäimellä, tarkoituksena
kuitenkin aloittaa järjestemällä yritysapprot.



Sonia kävi Bitwisella tekemässä sopimuksen. Keskusteltiin IP-vastaanoton sponsoroinnista,
vastaus tulee ensi viikolla. Myös Reaktorilta kysytty sponsorointia virvokkeisiin, mutta ei osattu
sanoa varmasi vielä.



A-talent otti eilen yhteyttä puhelimitse, he ovat todella innokkaita tekemään yhteistyötä. Heillä
on hyviä ideoita yhteistyön toteuttamiseen.



Solinorille on tehty sopimus-luonnos, ei ole vastattu vielä.



ABB ja Bitwise on lisätty kotisivuille ja yhteistyö yritysten kanssa on aloitettu.

Fuksiasiat


Mennyt: fuksisitsit, miten meni?



Sitsit menivät hyvin, sereongelmakin ratkesi ennen tapahtumaa, on saatu vain positiivista
palautetta. Siivoilukin meni hyvin. Aloitus myöhästyi hieman, mutta muuten tapahtuma sujui
mallikkaasti.



Tulossa: Fuksivala & Kinkyt 12.11. Fuksivalaan tehty facebook-event ja vastuualueet ovat selvinä.
Kinkyjen järjestäminen on sujunut todella hyvin, tutorit reenaavat tanssinsa tänään ja
lipunmyynnin nakkilista tehdään mahdollisimman pian.



Ylihuomenna on koko koulun fuksisitsit.



Kokkisodat olivat maanantaina. Osallistujia oli suhteellisen vähän, mutta kaikki tykkäsivät olla.
Uusi konsepti vain managerin porukalla toimi hyvin.

Marraskuun kuukaudenlaji


Keskusteltiin kuukaudenlajin tilanteesta

Pienoismerkit


Keskusteltiin pienoismerkkien hankkimisesta

Jäsenistösauna


Keskusteltiin jäsenistösaunan tilanteesta

Opinto- ja laitosyhteistyöasiat


Keksusteltiin opintoasioista ja laitosyhteistyöstä

Kiltalehti/juhlajulkaisu


Keskusteltiin kiltalehden ja juhlajulkaisun tilanteesta

