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Argon
Ilmoitusasiat




Wapputapahtumien ilmoittamisen deadline 21.2.
Vuoden 2015 TP aineisto saadaan helmikuun aikana kasaan, joten YK päivää maaliskuun
lopulle / Huhtikuun alulle.
MM-Kyykkä on lauantaina 13.2..

Palaute ja posti



Tekniikka & Talous on tullut
Indecs oli ihmetellyt, miksi Kolmiot-juliste oli otettu pois seinältä. Siinä ei ollut leimaa.

Edustukset


Päätetään Tietoteekkarikillan virallisiksi edustajiksi Ville Tyrväinen ja Ida Myller. Muut
edustajat ovat Arttu Kukkonen, Katriina Wallinmaa, Milla Väänänen ja Viivi Siuko.
Päätetään Indecsin 30v. edustajiksi lisäksi Joonas Tyrväinen ja Samuli Määttä.

Fuksiasiat





FuksiXQ:lle on nyt tulossa 22 fuksia.
Kyykkäharjoittelu oli farssi johtuen todella pienestä osallistumismäärästä.
Koko koulun fuksisitsit on 11.3..
Laskiaisrieha on tiistaina 16.2..

Yhteissitsit







Sitsit Indecsin, Bionerin ja Hiukkasen kanssa 31.3. bommarissa klo 18:00.
Teema: Takaperin sitsit (Tarkoittaa siis, että koko sitsit käydään päinvastaisessa
järjestyksestä aloittaen jälkiruuasta yms.)
Sere ja lukkari ovat valittu.
FB-eventti tehtynä ensi perjantaiaamuun 19.2 mennessä.
Jokaisella killalla 20 paikkaa, ilmoittautumiset jokaisen killan omien kilkkeiden kautta.
Sitsien hinta alustavasti 15e per henkilö.

KV-asiat




Huomenna saapuu noin 30 eurooppalaista majoitukseen.
Kiltahuonetta voidaan käyttää brunssitarkoituksiin sunnuntaina 14.2..
ESTIEMin Council Meetingiin on haku auki.

Kulttuuriasiat



Disney-maraton voisi olla ensimmäinen kulttuuritapahtuma. Ajankohta sijoittuisi pe-la.
Tapahtumaan hoidetaan jotain pientä purtavaa.
Huhtikuun alussa voidaan järjestää kulttuuritapahtuma. Valitaan tapahtuma jäsenistökyselyn
perusteella.



Keväälle on tulossa kiltalehti. Kirjoittajia etsitään.

Helmikuun kuukaudenlaji


Helmikuun kuukauden laji on jooga. Unipolisportilta on saatu tilat, joogaohjaajaa etsitään
vielä. Alustava päivämäärä on 22.-23.2..

MM-kyykkäjoukkue


Samuli hakee hallituksen lipun. Varmoja pelaajia ovat: Kaisla, Ville, Salla, Susanna ja Saija.

Opiskelijamarkkinointi


Teksti oli kaikin puolin kattava ja informatiivinen, sekä kiteyttää hyvin alaa tietämättömille
henkilöille, mitä tietojohtaminen on. Korjattavaa ei löydetty.

Arkistoinnin siirtäminen


Keskusteltiin arkistoinnin siirtämisestä Dropboxista Office 365:een.

Jäsenistösauna


Jäsenistösauna vapautui alkuperäisenä päivämääränä 18.2., ennen Kolmioita. Arttu varaa
saunan, sekä alkaa markkinoimaan tapahtumaa. Myös Facebook-tapahtuma tehdään.

Yritysyhteistyö









M-Filesilta saamattomien rahojen takia tulevia investointeja harkitaan tarkemmin, kunnes
saadaan sopimusrahat.
Yrityssaunalta tuli taloudellisesti takkiin, koska yrityksiä saatiin vain 3. Man@gereja oli
suhteellisen vähän. Tulevan tapahtuman ajankohtaa tulee pohtia uudestaan, sillä tapahtuma
tuli todella pian uuden hallituskauden alettua.
Bitwiselta tulee mahdollisesti skumppaa vuosijuhlille. Asia selviää maanantaina.
Reaktor ja A-talent ilmoittavat osallistumisensa vuosijuhlille ensi viikon kuluessa.
Graniten kanssa on tehty on sopimus.
Solitalle tehdään ensi viikolla uusi tarjous. Selvitetään myös, ostaako Solita kiltaan
ilmoitustaulun.
11.4-15.4. olisi tarkoitus järjestää yhden päivän logistiikka-aiheinen excursio. Excursiota
pyritään järjestää Leanwaren kanssa.

RankkaXQ


Paikaksi päätettiin Berliini, ja tarkoitus on tehdä viisipäiväinen excursio. Ajankohdaksi on
suunniteltu syyskuun viimeinen tai toisiksi viimeinen viikko. Toinen mahdollisuus olisi
toisen periodin ensimmäinen viikko. Ilmoittautuminen excursiolle järjestetään kahdessa
osassa, toinen keväällä ja toinen syksyllä.

Vuosijuhlat


Keskusteltiin vuosijuhlien järjestämisestä.

Pro Tietojohtaja


Keskusteltiin Pro Tietojohtajan valitsemisesta.

Hallituksen muistoesine


Keskusteltiin hallituksen muistoesineestä.

