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1. YLEISTÄ
Tietojohtajakilta Man@gerin (myöh. Man@ger tai kilta) toiminnan tarkoituksena on edistää tietojohtamisen opiskelua, alan tuntemusta ja
teekkarikulttuuria Suomessa, Tampereella, Hervannassa sekä ulkomailla. Tämän lisäksi pyrkimyksenä on toimia yhteistyökumppanina
opiskelijoiden, yliopiston ja yrityselämän välillä.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi kilta järjestää kokouksia, koulutustilaisuuksia, monipuolisia tapahtumia ja opintomatkoja jäsenistölleen. Killalla on käytössään Tampereen teknillisellä yliopistolla (myöh. TTY)
vuonna 2008 remontoidut tilat, jossa killan jäsenet voivat kokoontua.
Lisäksi kilta pitää yhteyttä muihin opiskelijayhteisöihin, alumnitoimijoihin, ylioppilaskuntaan sekä TTY:n hallintoelimiin yliopisto-, tiedekuntaja laitostasolla. Man@gerin tavoite on palvella jäsenistönsä tarpeita ja
kuulua TTY:n aktiivisimpiin ja näkyvimpiin kiltoihin.

2. YLEINEN TOIMINTA
Man@gerin tulee koko vuoden ajan tarjota jäsenistölleen monipuolista
toimintaa ja palveluita sekä aktivoida jäsenistöä käymään erilaisissa
tapahtumissa. Tämä tarkoittaa säännöllisesti toistuvia perinteisiä tai
kertaluontoisia tapahtumia. Jäsenistöä lähestytään monipuolisten
viestintäkanavien, kuten sähköpostilistojen, kotisivujen, facebookin
sekä ilmoitustaulujen avulla. Killan kotisivuja päivitetään säännöllisesti, jotta jäsenistö voi löytää ajantasaisen tiedon kootusti yhdestä paikasta.
Perinteiksi muodostuneiden tapahtumien, kuten Idolls -bileiden, Wapinan, alumnitapahtuman ja Itsenäisyyspäivän juhlavastaanoton järjestämistä jatketaan ja niitä kehitetään vuosittain. Lisäksi ideoidaan uusia tapahtumia ja toteutetaan näitä ideoita mahdollisuuksien mukaan.
Jäsenistölle tarjotaan mahdollisuus ostaa erilaisia tuotteita kiltahuoneelta, kuten suklaata, jäätelöä, haalarimerkkejä, laulukirjoja ja erilaisia Man@ger-tuotteita. Pienoismerkkeihin oikeutetut henkilöt voivat
lunastaa myös pienoismerkkinsä killalta. Pronssisen pienoismerkin
saantiperusteet päätetään vuoden 2014 aikana. Myytävien tuotteiden
valikoimaa muokataan tarpeen mukaan. Killan jäsenistölle tarjotaan
jatkossakin mahdollisuus juoda kahvia tai teetä lukukausittain määriteltävää maksua vastaan. Vuonna 2014 tilataan jokin uusi Man@gertuote, esim. t-paita. Lisäksi suunnitellaan ja tilataan uusi kangasmerkki.
Kiltahuone on Man@gerin jäsenten yhteinen oleskelutila. Sitä pyritään
kehittämään
ja
sen
viihtyisyyttä
parannetaan
kaikkien
man@gerilaisten yhteisten tarpeiden mukaisilla hankinnoilla.
2

Tietojohtajakilta Man@ger
Tampereen teknillinen yliopisto
Korkeakoulunkatu 6, 33720 TAMPERE
hallitus@tietojohtajakilta.net

TOIMINTASUUNNITELMA 2014

14.11.2013

Kilta pyrkii entisestään vahvistamaan ja ylläpitämään yhteistyötä
Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen alumnit ry:n kanssa.
Kilta pyrkii tukemaan alumnien toimintaa ja kutsuu heitä omiin tapahtumiinsa. Vastavuoroisesti etenkin vanhemmat kiltalaiset tulevat osallistumaan alumnien järjestämiin tapahtumiin.
Kilta jakaa seitsemännen Pro Tietojohtaja -tunnustuksen yhdessä
Tampereen teknillisen yliopiston tietojohtamisen alumnit ry:n kanssa
ansiokkaasti tietojohtamisen tai Tietojohtajakillan toimintaan vaikuttaneelle henkilölle tai taholle.
Talouden ja rakentamisen tiedekunnan sekä Tiedonhallinnan ja logistiikan laitoksen kanssa tehdään aktiivisesti yhteistyötä. Kilta pyrkii järjestämään yhteistä toimintaa laitoksen kanssa esimerkiksi haasteottelun tai yhteisen urheilupäivän merkeissä. Kilta pyrkii järjestämään
epävirallisia tapaamisia tiedekunnan henkilöstön kanssa vuorovaikutuksen lisäämiseksi.
Hallitus ottaa vastaan palautetta sekä kirjallisessa että sähköisessä
muodossa. Palautetta voi antaa killan kotisivujen kautta tai jättämällä
palautteen kiltahuoneen postilaatikkoon. Palautetta voi antaa myös
suullisesti hallituslaisille tai toimihenkilöille. Kaikki saatu palaute käsitellään hallituksen kokouksessa ja vastaukset välitetään tarvittaessa
jäsenistölle viikkotiedotteen kautta.
Kilta jatkaa kiltalehden toimittamista vähintään kaksi kertaa vuodessa.

3. FUKSITOIMINTA
Fuksitoiminta pidetään aktiivisena järjestämällä fukseille tapahtumia,
ekskursioita ja illanviettoja. Lisäksi kilta avustaa fukseja haalariprojektin käynnistämisessä ja on tukena sen saattamiseksi päätökseen.
Haalariprojekti on merkittävä osa killan taloudellista vakavaraisuutta.
Man@ger pyrkii ylläpitämään fuksien yhteishenkeä niin lukuvuoden
alussa kuin sen jälkeenkin järjestämällä fukseille suunnattuja tapahtumia. Esimerkkeinä oman killan fuksitapahtumista, joita tulisi järjestää
jatkossakin, mm. passin väritysilta ja lautapeli-ilta. Kilta huomioi myös
kevätfuksit fuksitoimintaa suunniteltaessa. Fuksitoiminnan tulee olla
tasaisesti aktiivista lukuvuoden alusta loppuun asti.
Fuksitoiminnan tärkeimpiä tavoitteita on tutustuttaa uudet opiskelijat
kouluun, koulutusohjelmaan, omaan vuosikurssiinsa, tietojohtamisen
vanhempiin opiskelijoihin sekä kiltatoimintaan. Lisäksi fuksitoiminnan
tulee tukea ja kannustaa opiskelua yliopistollamme.
Tutorit toimivat ensiarvoisen tärkeänä osana fuksitoiminnan ideoinnissa ja toteutuksessa fuksien saapumisesta loppukevääseen. Kilta pyr3
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kii yhdistämään tutorit tiiviimmin killan toimintaan ja pyrkii varmistamaan, että ainakin osa tutoreista olisi hallitustoiminnassa mukana, jotta fuksitoiminnan palaute kuultaisiin myös killassa.

4. OPISKELUTOIMINTA
Kilta tukee opiskelua keräämällä oppimateriaalia kiltahuoneelle. Kilta
ylläpitää entiseen malliin tenttiarkistoa kotisivuilla, sekä laajentaa
vuonna 2011 aloitettua mahdollisuutta kurssimateriaalin viikonloppulainaamiseen. Killan kirjamateriaalia on myös mahdollista lainata
(poislukien kurssikirjat) 20 euron panttia ja lainaussopimusta vastaan
viikon laina-ajaksi. Tämän lisäksi kilta kartoittaa olemassa olevat opintoaiheiset palvelunsa, ja pohtii mahdollisten lisäpalvelujen lanseeraamisen jäsenistön opintoasioiden hyväksi.
Kilta pyrkii aktiivisesti vaikuttamaan opiskelijoiden opintomahdollisuuksiin yhteistyössä laitoksen ja tiedekunnan kanssa antamalla palautetta ja osallistumalla muun muassa Opintotoimikuntaan. Kilta tekee myös yhteistyötä sekä tiedekuntaneuvoston että koulutusohjelman johtoryhmän opiskelijaedustajien kanssa etenkin koulutusohjelmauudistukseen liittyen.
Kilta jatkaa tiivistä yritysyhteistyötä Teradatan kanssa, joka toimikaudella 2013 kävi kahdesti luennoimassa kiltamme jäsenistölle big datasta ja siihen liittyvästä liiketoiminnasta. Kilta pyrkii saamaan heidän
kanssaan järjestettyä lisää mielenkiintoisia luentoja jäsenistöä kiinnostavista aiheista ja näkökulmista. Mikäli yhdessä yritysvastaavan ja
toimihenkilöiden kanssa löydetään muiltakin yrityksiltä vastaavaa halukkuutta luennoida jäsenistölle, niin kilta voisi harkita järjestävänsä
opinto & työelämä –teemaisen tapahtuman useamman yrityksen
kanssa.
Kilta järjestää keväällä 2014 opiskelutapahtuman esimerkiksi paneelimuotoisen keskustelutapahtuman (vrt. Tieni tietojohtajaksi –
seminaari keväällä 2012 ja Tietojohtajan silmin) yhteistyössä Tietojohtamisen alumnit ry:n kanssa.

5. LIIKUNTATOIMINTA
Jäsenistöä kannustetaan osallistumaan yliopistolla järjestettäviin urheilutapahtumiin ja turnauksiin, niin Man@gerin omiin, kuin myös
muiden kiltojen. Man@ger järjestää urheilutapahtumia aktiivisesti ympäri vuoden mm. haasteotteluiden ja turnausten muodossa sekä järjestää jäsenistölleen mahdollisuuksia tutustua hieman tuntemattomimpiin lajeihin. Yhteistyötä mm. Tuotantotalouden kilta Indecsin
kanssa pyritään myös parantamaan entisestään.
Jo perinteeksi muodostunutta Kuukauden Laji –tapahtumaketjua jatketaan myös vuonna 2014.
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Muiden kiltojen järjestämiin akateemisiin urheilukilpailuihin ja tapahtumiin sponsoroidaan edustusjoukkue tarpeen mukaan omatoimisesti tai yhdessä jonkin toisen tahon kanssa. Liikunta-asioista tiedottamista pyritään parantamaan ja löytämään oikeanlaiset viestintäkanavat. Kesäaikaan killan liikuntaa pyritään ylläpitämään mahdollisuuksien mukaan.

6. ULKOSUHDETOIMINTA
Tavoitteena on vahvistaa ja monipuolistaa Tiedon polku –
yritysyhteistyömuotoa. Tämän takia tulee myös etsiä, tunnistaa ja kontaktoida uusia potentiaalisia yhteistyökumppaneita. Yritysyhteistyössä
hyödynnetään myös jatkossa vuonna 2010 uudistettua yritysyhteistyöpohjaa, jonka avulla yhteistyöyrityksille voidaan tarjota tasapuoliset
ja silti joustavat sopimukset. Sopimuksissa pyritään täyttämään yhteistyöyritysten toivomukset killan resurssit huomioiden. Tämän lisäksi tulee huolehtia nykyisistä yhteistyökumppaneista sopimusten ehtojen
mukaisesti ja pyritään uusimaan sopimukset heidän kanssaan sopimuskauden päättyessä. Sopimuksia uusittaessa yhteistyötä tulee kehittää entistä parempaan suuntaan siten, että se tyydyttää molempia
osapuolia parhaalla mahdollisella tavalla. Tietojohtamisen tunnettuutta
tulee kehittää vielä jatkossa, käymällä juttelemassa yritysten edustajille esimerkiksi Yrityspäivillä, IT-hekumassa sekä muut mahdollisuudet
ja tapahtumat hyödyntäen, joissa alan yrityksiä on edustamassa. Jatkossa on suotavaa kehittää myös markkinointiviestinnällisiä keinoja,
kuten esimerkiksi kehittää vuonna 2013 luotuja esityspohjia ja läystäkkeitä.
Ekskursioita järjestetään yrityksiin sekä muihin kohteisiin niin Pirkanmaalla kuin myös muualla Suomessa mahdollisuuksien sekä kiinnostuksen mukaan. Ekskursiokohteet valitaan siten, että ne ovat mahdollisimman kiinnostavia jäsenistölle ja edustavat monipuolisesti tietojohtamisen koulutusohjelman opiskelijoiden aineopintoja. Ekskursioiden
avulla pyritään luomaan opiskelijoille kattava kuva siitä työpaikkojen
kirjosta minkä tietojohtaminen mahdollistaa. Kehitetään edelleen yhteistyötä Liittymä -kerhon kanssa, jotta jäsenistö voi hyödyntää myös
heidän tarjoamiaan palveluita kuten excursioita. Tietojohtajakilta
Man@ger pyrkii toteuttamaan perinteisen ulkomaan ekskursion tai
vaihtoehtoisesti ainakin kotimaisen rankkaekskursion yliopistokaupunkeihin tai erinäisiin ammatinläheisiin yrityksiin ympäri Suomea.
Yhteistyötä muiden opiskelijoiden kanssa ylläpidetään kiinnostuksen
ja mahdollisuuksien rajoissa. Yhteistyötä Aalto -yliopiston Informaatioverkostojen kilta Atheneen pyritään ylläpitämään ja kehittämään edelleen. Kilta pyrkii järjestämään vuonna 2014 sekä keväällä että syksyllä
Athenen kanssa yhteisen tapahtuman joko Otaniemessä tai Tampereella. Tampereen yliopiston ainejärjestöjen kanssa voidaan järjestää
yhteisiä tapahtumia. TTYY:n muiden kiltojen kanssa lisätään ja monipuolistetaan yhteistyötä erilaisten perinteisten sekä uusien tapahtumien muodossa.
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Kilta pyrkii jatkossakin mainostamaan jäsenistölleen aktiivisesti erilaisia KV-tapahtumia ja saamaan mukaan toimintaansa myös ulkomaalaisia vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. KV-tapahtumia pyritään monipuolistamaan, ja mahdollisesti laajentamaan yhteistyötä myös muiden kiltojen kanssa KV-tapahtumien järjestämisessä.
Kilta panostaa erityisesti Teknis-taloudellisen tiedekunnan kansainvälisessä Business & Technology (ensi vuodesta alkaen nimellä en Industrial Engineering and Management) -maisteriohjelmassa opiskelevien rekrytointiin ja killan toimintaan mukaan saamiseen. Kilta pyrkii
myös parantamaan tiedotusta KV-jäsenistölle. Killan tavoitteena on
antaa mahdollisuus kansainvälistymiseen suomalaisille opiskelijoille ja
toisaalta madaltaa KV-opiskelijoiden kynnystä killan toimintaan mukaan lähtemiseen.
Kilta panostaa myös kv-tutorien väliseen yhteistyöhön, sillä se edistää
ja helpottaa uusien tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden tuomista mukaan
killan toimintaan. Kv-tutorointia markkinoidaan ns. tavallisen tutoroinnin yhteydessä jäsenistölle.
Kilta haluaa myös olla mukana ESTIEM-toiminnassa sekä tapahtumien järjestämisessä että itse tapahtumissa. Panostetaan erityisesti 1.
vuoden tietojohtajaopiskelijoiden keskuudessa ESTIEM-toiminnan
markkinointiin, mutta luonnollisesti koko jäsenistö huomioidaan esimerkiksi tapahtumien tiedottamisessa. ESTIEM-toimintaa toteutetaan
yhteistyössä Indecsin kanssa.

7. HALLITUSTOIMINTA
Uudet ja vanhat hallituksen jäsenet sekä toimihenkilöt tapaavat hallituksenvaihtositseillä, jossa siirretään tietämystä eteenpäin ja luodaan
kehitysideoita tulevaa toimintaa ajatellen.
Hallitus pyrkii tutustumaan myös muiden kiltojen hallituksiin mahdollistaen hyvien toimintatapojen oppimisen ja mahdollisten yhteisten tapahtumien järjestämiseksi.
Hallitus toimii ensisijaisena killan edustajana tiedekuntaan tai laitokseen kohdistuvassa yhteistyössä ja pitää tiiviisti yhteyttä koulutusohjelmamme hallopedeihin ja opiskelijaedustajiin.
Ylioppilaskunnan jaosto- yms. toimintaan osallistutaan säännöllisesti.
Kiltojen ja kerhojen vuosijuhlille sekä muihin vastaaviin merkittäviin
tapahtumiin, joihin kilta vastaanottaa kutsun, pyritään lähettämään aina Man@gerin edustajat.
Hallituksen yhteishenkeä ylläpidetään yhteisen toiminnan muodossa.
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Toimihenkilöt osallistuvat yhtälailla hallituksen toimintaan, kuin itse
hallitus. Yhteishengen ylläpitämiseksi hallitus hankkii jonkin yhteisen
vaatekappaleen tms. muiston hallitusvuodesta.

8. TOIMINTASUUNNITELMA 2014
Tammikuu
 Kiltahuoneen siivous/inventaario – Uuden hallituksen tutustuminen ja koulutus killan toimintaan sekä kiltahuoneeseen
 MM-kyykkäkarsinnat ja vuoden avajaistapahtuma
 Hallituksenvaihtositsit
 Tapahtuma
 Fuksitapahtuma - fuksien aktivoiminen ja toimintaa koko killalle
 Fuksien ekskursio
Helmikuu
 14-vuotissyntymäpäiväkahvit
 Tapahtuma/Kulttuuriekskursio/Liikuntatapahtuma
 MM-kyykkä
 ESTIEMin Vision Helsinki-Tampere tapahtuma
 KV-leffa/saunailtamat
 Avantosauna
 Yritysyhteistyö tapahtuma/Yrityssauna
 Opiskelutapahtuma/Seminaari

Maaliskuu
 14-vuotisjuhlat
 Pro Tietojohtajan julkistaminen
 Laulusauna/Fuksisauna
 Tapahtuma/Ekskursio
 Bileet fuksiväittelyn jatkoina
 Yleiskokous
Huhtikuu








Teemasitsit/Athene-vierailu
Wanhussitsit
Fuksijäynä
Fuksien Wappu
Grillikauden avajaiset
Wappumössö ja -booli
Wapina & Wapinasauna

Toukokuu
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Lukuvuoden päättäjäistilaisuus
Hallituksen puolivuotiskatsaus
Tapahtuma/Kulttuuriekskursio/Liikuntatapahtuma

Kesä
 Kesätapaaminen
Elokuu- ja syyskuu
 Fuksiviikko pääsääntöisesti Indecsin kanssa
o Tervetuliaistilaisuus
o Koulusuunnistus
o Grilli-ilta
o Urheiluinfo & pelaus
o Pubirundi
o Elokuvailta/tapahtuma
o Aamiainen killassa
 Avajaissauna
 Irc-koulutus fukseille
 Haalariprojektin aloitus
 Ulkoilu/urheilutapahtuma
 Tapahtuma/Ekskursio
 Killan yhteisen urheiluturnauksen aloitus
Lokakuu
 Tapahtuma/kulttuuri- tai liikuntaekskursio
 Fuksitapahtuma (Passin päällystys / väritysilta)
 Yhteistyöpäivä laitoksen kanssa
 Ulkomaan ekskursio/Kotimaan rankka ekskursio
Marraskuu
 Hallituskähmintä
 Yleiskokous
 Fuksivala & Kinkybileet
 Alumnitapahtuma
 Kiltojen yhteinen pikkujouluristeily
 Pikkujoulusauna & Herwantapeli
Joulukuu
 Kiltahuoneen pikkujoulut
 Tapahtuma/Ekskursio
 Itsenäisyyspäivän juhlavastaanotto
 Hallituksen lukuvuodenpäätös
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