PÄÄTÖSLUETTELO 16/18
5.9.2018
FC110, Festia
Ilmoitusasiat


Tulevia tapahtuma:
o Havaiji-sitsit 13.9.
o Room Escape 19.9.
o Rankka-ExQu 26.-30.9
o Bearing pointin casekilpailu 4.10.
o Fuksisitsit 4.10
o Case Fakto 2.11.
o AAA-excu 7.(-8.)11.
o Alumniseminaari 9.11.



Historiikkitiimi kokoontunut

Palaute ja posti



Saapunut posti: 4x Tekniikka & talous, Vapaaboomari
Saapunut palaute:
o Kiltahuoneen tarjoiluista saatu kehuja
o Uutta NHL peliä toivottu.
o Toivottu enemmän yön yli kestäviä exquja.

Jaosto- ja foorumikuulumiset






PTO 17.8. aiheina mm. luonnontieteiden opetuksen muuttuminen uuden yliopiston myötä
tietojohtamisella sekä tuotantotaloudella ja opettajamentoroinnin tarpeellisuus. Luonnontieteiden
opetuksen edustajia oli saapunut kertomaan kurssimuutoksista ja vaihtoehdoista mistä
laboratoriossa saadaan päättää. Esimerkiksi fysiikkaa voidaan käydä 3 (15op) tai 4 (20op) kurssia,
josta päätetään myöhemmin. Opettajamentorointi koetaan henkilökunnan mielestä
tarpeettomaksi, sillä se rajoittaa liikaa opiskelijoita ja vie turhaan resursseja. Uuden yliopiston
myötä opettajamentorointia halutaan lisätä ja tehdä yhteiset pelisäännöt, mihin toivottiin
kommentteja. Kahden tunnin kokous venähti kolmeksi, mikä oli hieman puuduttavaa.
Kupillinen kopoa 4.9. T3 jutut: uusi provosti (Jarmo Takala, TTY), tutkimusvaratehtori ja
koulutusvaratehtori valittu, dekaanit valitaan lähiaikoina. Päätöksen henkilöstön sijoittumisesta
tiedekuntiin tekee Mari Walls > todennäköistä että esim. tietojohtamisen ja tuotantotalouden
henkilöstö samassa paikassa kuin opiskelijat. Yo-kunnassa valmistellaan linjapaperia eli
dokumenttia, joka määrittelee uuden yo-kunnan linjat. Mietittiin linjapaperin rakennetta ja sisältöä.
Järjestökahvit olivat tiistaina. Mari Walls kävi esittäytymässä ja vastaili kysymyksiin. Juteltiin
järjestö- ja projektiavustuksista, turvallisuusasioista, Etelä-Hervannan koulusta ja tilojen
maksullisuusasioista. Uusiin tapahtumiin voi saada projektiavustusta, joka kattaa puolet
tapahtuman kuluista. Jos yläastelaisia näkee heille kuulumattomilla paikoilla, niin tästä ilmoitus
yläasteen rehtorille tai vararehtorille. Jos maksullisia tilaisuuksia järjestetään luokkahuoneissa,
tilapalvelut perivät tästä maksun.




Kiltaneuvosto kokousti keskiviikkona klo 8.15, tarjolla oli aamupalaa. Aiheina oli mm.
tempauksen järjestäminen ja yhteistyö Otaniemeläisten kanssa.
Käytiin läpi ajankohtaiset jaosto- ja foorumikuulumiset

Fuksiasiat




Fuksiviikko onnistui hyvin,
Haalaritiimi on muodostettu ja sen toiminta on alkanut.
Käytiin läpi ajankohtaiset fuksiasiat

Yritysyhteistyö



Room Escape tapahtuma Goforen kanssa meni nopeasti täyteen.
Käytiin läpi ajankohtaiset yritysyhteistyöasiat

Tapahtumat
 Havaji-sitsit ja jäsenistösitsit tulossa kovaa vauhtia.
 Käytiin läpi ajankohtaiset tapahtuma-asiat
Sporttiasiat
 Käytiin läpi ajankohtaiset sporttiasiat
KV-asiat
 Ankaran reissun ilmo käynnissä.
 Käytiin läpi ajankohtaiset KV-asiat
Uusia toimihenkilöitä
 Avataan haut yritystoimarille ja kahdelle juhlavuosivastaavalle,
Teekkarivaltuuston edustajien valintatapa
 Päätettiin, että kolme edustajaa teekkarivaltuuston kokoukseen valitaan yleiskokouksessa.
PTO-varahalloped
 Valitaan varahallopediksi Karoliina Mäihäniemi
Kiltahuonehankinnat


Päätetään ostaa kiltaan NHL 2019 peli.

