PÄÄTÖSLUETTELO
11.5.2016
Neuvottelutila Finanssi
Ilmoitusasiat





Ylihuomenna perjantaina on jäsenistön päätösgrillailu. Grande Finale on myös silloin.
TTYY:n uudet nettisivut julkaistaan kesäkuun alussa.
Tupsufuksit käyttävät nykyään aktiivisesti kiltahuonetta.
Rasperry Pi on saapunut.

Palaute ja posti



Killan myyntiartikkeleita on kaivattu.
Saapunut posti: Casefakto-domain päättyy, 4 Tekniikka & Taloutta, uusi verkkopankin
tunnuskortti.

Edustukset


Ei saapuneita edustuskutsuja.

Jaosto- ja foorumikuulumiset



Kiltaneuvoston kokous: Kahvia tarjolla. Wapun tapahtumia käytiin läpi, keskusteltiin
pikkujouluristeilyn mahdollisesta osuudesta järjestämiseen teekkarijaoston kanssa.
Fuksineuvoston kokous: Tarjolla ei edes kaikille tuoleja. Uudet fuksivastaavat otettiin
vastaan. Fuksipassin uudistuksia mietittiin, toukokuun loppuun mennessä lyödään lukkoon.

Fuksiasiat





Fukseista tuli teekkareita.
Pyritään kehittämään kannustuspalkinto aktiivisimmalle tutorparille. Selvitetään mahdollista
budjetointia.
Fuksiläsyt laitetaan sähköisesti. Nettisivuja kehitetään kesällä uusille fukseille sopiviksi.
Fuksiläsyn tekstien dedis on ensi viikon perjantaina 20.5.2016.
Sunnuntaina 15.5. suunnitellaan fuksiviikkoa Indecsin kanssa.

Yritysyhteistyö


Ei päivitettäviä asioita.

RankkaXQ




Ilmoittautuminen on täynnä, 18/18.
Rankan etumaksuja on tullut kiitettävästi.
Syksyllä avataan toinen ilmoittautuminen.

Kaikkien hallitusten sitsit



Uusi päivämäärä on 17.9., koska silloin on Teekkarisauna vapaana.
Kyselyihin on vastattu hyvin.

Wapun tapahtumien jälkipyykki








Wapina: Järjestelyt menivät mukavasti, roudailu meni suhteellisen kivuttomasti. Yleinen
mielipide oli, että kaikki tykkäsivät tapahtumasta eikä jonoruuhkaa tapahtunut. Kehitettävää
oli, että rappuset olivat liian pimeitä. Ensiapupakkaus kannattaa ottaa ensi vuodeksi mukaan
varmuuden vuoksi.
Wapinasauna: Porukkaa oli ihan hyvin, ja kaikki tykkäsivät tapahtumasta. Tapahtumassa
lanseerattiin uusi juoma Jumppa, eli skumppaa ja jallua. Graniten tarjoamat Grallut menivät
kaupaksi.
Wappubooli: Tapahtuman järjestäminen onnistui hyvin, munkeista jäi vain muutama ja
skumppaa riitti hyvin. Man@gerin tutorit voittivat skumppakilpailun.
Wappumössö: Mössö oli hyvää, ja sitä riitti ainakin pariksi tunniksi. Veli-Matti ei saanut.
Mössöä siis.
Kastesauna: Tapahtuma meni hyvin. Juomaa jäi noin 5 lavaa yli. Mietitään ensi vuodelle,
järjestetäänkö kastesauna vain omien fuksien kesken. Indecsin kanssa järjestely on ollut jo
vuosia kovin hankalaa.

Kesän käytännöt








Kesäaikana kokoustetaan vain tarvittaessa, n. kerran kuussa esim. Skypen välityksellä.
Rahastonhoitaja Salla voi maksaa saapuneita laskuja, hyväksyttämällä ne maililistan kautta.
Kiltahuone ei ole kesäisin auki. Kiltahuoneella saa toki olla, kunhan ei jätä sitä koskaan
yksin auki.
Kiltaan ei jätetä rahaa kesän ajaksi kassoihin.
Postin käy tarkistamassa: Viivi.
Jääkaappia ei tarvitse kesäaikana täyttää. Koskee myös kahvia ja maitoa.
Kilta on normaalisti auki jälleen fuksiviikosta eteenpäin.

Fakto






Aktiivit-sähköpostilistalle laitetaan haku projektipäälliköstä heti. Haku on auki kuun
loppuun saakka tai jos sopiva henkilö löydetään ennen.
Projektipäällikkö lisätään hallituksen toimihenkilöksi.
Core-tiimin haku alkaa heti projektipäällikön valitsemisen jälkeen.
Alustava tapahtuman päivämäärä sijoittuu maaliskuun loppuun tai huhtikuun alkuun.
Jere selvittää Fakton mahdollisesta uudesta nimestä.

