PÄÄTÖSLUETTELO
18.2.2016
Kiltahuone
Ilmoitusasiat



Jäsenistösauna on tänään.
Ay-kahvit:
o AY-kilkkeen täyttämisen dedis on 3.5.2016 klo 12.00. Tarvitaan, jotta saadaan tukea
(AYavustukset) TTYY:ltä. Tarkemmat speksit mailissa ja AY-kahvien slaideissa.
o Juvenekselta saa omistaja-alennuksia esimerkiksi saunoihin ja pienempiin sitseihin.
Tarkat alennukset Sitesissa.
o @tampereenteekkari uutena mediakanavana.
o Wappuna tarvitaan järjestyksenvalvojia (3 per kilta, 2 per kerho).
Järjestyksenvalvojakurssin saa nakkilaisille 20€:lla. Ilmo vapaaehtoisista
wappu@ttyy.fi 13.3. klo 12.00.
o TTY:n siivouspäivät on 7.-11.3., Jätelavat (vain sekajäte) Sähkötalon ja
Rakennustalon välissä.
o -15% TTY:n tilojen vähennystarve. Pääasiallisesti varastotilat ja suurten
kerho/kiltahuoneiden uudelleensijoitus. Päätalon kellari menee myös remonttiin
(TEA, PerSe, kuoro, ehkä Plebeijit evakkoon, remontoinnin jälkeen ei enää ole
kerhotiloja)

Palaute ja posti





Vujukutsu on tullut MIKiltä.
Athenelta on tullut ystävänpäiväkortti ja naamaläsy.
TEKi-lehti ja Tekniikka & Talous ovat tulleet.
Suullista palautetta on tullut, että harmaita haalareita ei näy tapahtumissa.

Edustukset


Valitaan MIK:in 23-vuotisjuhlille virallisiksi edustajiksi Kamilla Kinos ja Salla Alastalo.
Muuksi edustajaksi valitaan Katriina Wallinmaa

Fuksiasiat




FuksiXQlta saatiin Accenturelta todella hyvää palautetta. Fuksit tuntuivat viihtyvän.
7.3. on Tiedekunnan fuksien laulusaunasitsit.
11.3. on fuksisitsit. Kokeneita sitsaajia tarvitaan, ja halukkaat voivat ilmoittautua Paulan
tiskille.

Yhteissitsit





Ruokien tilaus on tehty.
Facebook-eventti tulee ensi maanantaina.
Jatkopaikka vaihtuu Herwoodista Cupolaan.
Osallistumismaksu on todennäköisesti 15€, jokaisen killan kiintiö 20.

KV-asiat



ESTIEM-viikko meni kivasti. Man@ger majoitti enemmän ihmisiä kuin Indecs.

Kulttuuriasiat


Ei päivitettäviä kulttuuriasioita.

Fakto






Yritysyhteistyö: Pääsponsorit ovat Accenture ja M-Files. Vielä tarvitaan lisää sopimuksia,
jotta päästään tulostavoitteeseen. Fakto aikoo hakea projektiavustusta killan nimissä.
Markkinointi: Facebookissa tehdään suurin osa markkinoinnista. Kaikkien panosta tarvitaan,
jotta Fakton näkyvyys paranee, ts. ”kaikkien täytyy tykätä kaikesta”.
Myös osallistujajoukkueita tarvitaan vielä.
Nakkilaisia (n. 15) puuttuu vielä, otetaan mieluiten omasta killasta.
Istuva hallitus tulee myös auttamaan Fakton järjestelyssä.

Arkistoinnin siirtäminen


Ei uutta raportoitavaa.

Helmikuun kuukaudenlaji


Jooga järjestetään ensi maanantaina.

Yritysyhteistyö



Solitalle on laitettu uusi sopimusehdotelma.
Vko 15 on suunniteltu logistiikka-aiheinen excursio yhdessä Leanwaren kanssa.
Yritysesittelyt ovat iltapäivästä ja iltaan siirrytään Leanwaren tiloihin. Kuluja excursioon
tulee todennäköisesti ainoastaan bussista.

RankkaXQ



Ensi viikolla saadaan lisätietoa tapahtumista ja yrityksistä Berliinistä.
Tapahtuma on syys-lokakuun vaihteessa.

Wapun tapahtumat




Man@gerin ilmoitettuja tapahtumia Wappukalenteriin ovat Wapina ja Wappumössö.
Wapinan päivämääräksi on ehdotettu keskiviikko 27.4., Wappumössö on 23.4. lauantaina.
Vastuuhenkilöiksi Wapinaan valitaan Katriina ja Jere. Iltakoulussa lisää Wapinasta.

Vuosijuhlat


Keskusteltiin vuosijuhlien järjestämisestä.

Hallituksen muistoesine


Keskusteltiin hallituksen muistoesineestä.

