PÄÄTÖSLUETTELO
Keskiviikko 25.11.2015
Talli
Ilmoitusasiat


Tulevat tapahtumat: Kuukaudenlaji 30.11., Fuksien pikkujoulut 2.12., IP 6.12.,



Menneet tapahtumat: JouluXQ, Yleiskokous & PJ sauna, Kiltiksen pikkujoulut



YK ja PJ-sauna menivät hyvin, paljun käyttöön liittyvät epäselvyydet tyhjentämiseen liittyen
saatiin selvitettyä.



Kiltiksen pikkujoulut menivät hyvin, kävijöitä oli sopivasti, glögi (6 tölkkiä) loppui vain kesken,
mutta piparit ja joulutortut riittivät.



Juho sai B2B-markkinoinnin tentistä vitosen.



Muistoesine-pyyhkeet ovat saapuneet ja ovat vain hakemista vailla.



Spinnin uudessa hallituksessa on neljä man@gerin jäsentä, sekä Turvokkeen hallitukseen 2
man@geria.



Vuoden 2016 hallitus on valittu: Puheenjohtaja Jere Rantalainen, Sihteeri Samuli Määttä,
Rahastonhoitaja Salla Alastalo, Yritysvastaava Juho Poutamo, Tapahtumavastaava Katriina
Wallinmaa, Saunavastaava Arttu Kukkonen, Fuksivastaava jr. Veli-Matti Uski, Viestintävastaava
Viivi Siuko.



Kiltalehti on mainosten lisäämistä vaille valmis.



Kiltahuoneen parantaminen: yritysmainokset ja muut tärkeät julisteet olisi järkevää kehystää ja
suunnitella niiden uudet paikat. Killan seinien kiinnitystauluihin hankittavat kankaat ovat
selvityksen alla.



Kyykkää Bionerin kanssa: Bioner ei haluakkaan kyykätä meidän kanssamme, voidaan keskustella
jonkun muun killan kanssa yhteisestä kyykästä.

Palaute ja posti


TEK-jäsenlehti sekä tekniikka ja talous saapuneet postissa.

Avautumista








Viiviä väsyttää.
Samulin mielestä mikään ei ole kivaa.
Henni on kipeä, ärsyttää, väsyttää ja lomalle tekisi mieli.
Millaa jännittää hallituksen muodostajien kanssa sovitut haastattelut.
Joonas ei pidä ruotsin ryhmästään.
Markan sijoitusilta oli kirjaimellisesti markan sijoitusilta.
Joelia harmittaa kun ei ole glögiä ja eevil stöön musiikkia ei arvosteta.

Jaosto ja foorumikuulumiset


Ei ole ollut jaostokokouksia

Fuksiasiat


Tulossa: Fuksien pikkujoulut 2.12. Pirkka 6:n kattosaunalla. Saunalle on tarkoitus hankkia glögiä
ja muuta pientä tarjoilua. Tapahtuma on lähtökohtaisesti alkoholiton.



Heti lukukauden alussa on tarkoitus järjestää kyykkää fuksien kanssa ekalla viikolla. Tarkkaa
päivämäärää ei ole vielä lyöty lukkoon.



Menneet: Fuksivala & Kinkyt



Vala ja Kinkyt menivät hyvin kaikin puolin, tarjoilut jätettiin pois valasta kun aiemminkaan ei ole
kaivattu, fukseilta tuli tutorpalautteesta pääsääntöisesti positiivista palautetta.

Marraskuun kuukaudenlaji/sporttiasiat


Keskusteltiin kuukaudenlajin ja sporttiasioiden tilanteesta

MM-kyykkälippujen hankinta


Keskusteltiin MM-kyykkälippujen hankkimisesta

Opinto- ja laitosyhteistyöasiat


Keksusteltiin opintoasioista ja laitosyhteistyöstä

Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto


Keskusteltiin ip-vastaanoton tilanteesta

