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Ilmoitusasiat


Tulevia tapahtuma
o Bearing pointin casekilpailu 4.10.
o Fuksisitsit 4.10
o Kahvia ja suuntaviivoja - harrastuneisuus 5.10.
o Fuksien kiltapäiväkerho 8.10.
o Metso-excu 9.10.
o Kuukaudenlaji TRIP 9.10.
o Vaihtoinfo 10.10.
o Labrakahvit 24.10.
o Case Fakto 2.11.
o AAAA-excu 7.-8.11.
o Alumniseminaari 9.11.
o Jäsenistösitsit 13.11.
o Ruotsin excu 14.-16.11

Palaute ja posti



Saapunut posti: Tekniikka & talous
Saapunut palaute: Toivottu enemmän tapahtumia suunnattuna vanhemmille tieteenharjoittajille.

Jaosto- ja foorumikuulumiset








Laboratorion avajaisinfossa 1.10. käytiin läpi, mitä konkreettisia muutoksia melkein kaikkien
kurssien siirtyessä 5op tapahtuu. Tarkoituksena ei ole lisätä vain työmäärää kursseilla, joista
noppia saa enemmän, vaan lisätä myös opittavaa sisältöä. Etenkin tuotantotalouden opiskelijoita
huolettaa yhdenvertainen arvostelu sekä kurssien haastavuus niiden yhdistyessä t3 myötä
yliopiston ja TAMK:n kanssa. Tämä mietityttää myös labraa. Muutokset näkyvät opiskelijoille
2019-2020 lukuvuonna, mutta pelättävää ei kuulemma ole. Asiaa oli paljon, mutta tämä jäi
päällimmäisenä mieleen.
Kupillisessa kopoa 2.10. käytiin lyhyesti läpi T3 kuulumiset, joita ei juurikaan ollut, lähinnä
päätösaikatauluja. Muille killoille kuuluu hyvää kopoasioiden suhteen, mutta tulevat hallopedhaut
pelottava lähestulkoon jokaista, sillä paljoa ei tiedetä muuta kuin että killat ovat vastuussa ja
paikkoja aukeaa paljon. Lisäksi suunniteltiin kopolle haalarimerkkiä, mikä oli hauskaa. Aamupala
oli erinomaista ja kahvi hyvää, kopo on kivaa.
Business forum kokoontui 25.9. Kaikki kertoivat kiltansa yrityskuulumisia. Keskustakampukselta
on kuultu toiveita yhteistyöstä heidän ja teekkareiden yritysvastaavien välillä. Suunniteltiin
tapahtuma, jossa Businessforum kutsuu keskustan yliopiston yritysvastaavia Hervantaan ja
Businessforumin toimintaa esitellään heille. Yritysyhteistyöhön suunnitteilla myös verkkolaskutus
mahdollisuus. Ei kokoustarjoiluja.
Opetuksen kehitysryhmä kokoontunut. Keskusteltiin uudistuvasta tutkintorakenteesta, sekä
viiden opintopisteen kursseihin siirtymisestä. Puhetta myös siitä, pitäisikö ammattiharjoittelun
olla pakollista tietojohtamisen DI-vaiheessa. Luonnontieteiden määrä kanditutkinnossa kasvaa
hieman. Jatkossa yritetään keskittyä myös enemmän itse opetuksen kehitykseen. Tarjoiluna



toffee rasia.
Käytiin läpi ajankohtaiset jaosto- ja foorumikuulumiset

Fuksiasiat


Käytiin läpi ajankohtaiset fuksiasiat

Yritysyhteistyö



AAAA-exculle voi ilmoittautua majoituksella tai ilman, sillä majoituspaikkoja on vain 18.
Käytiin läpi ajankohtaiset yritysyhteistyöasiat

Tapahtumat
 Käytiin läpi ajankohtaiset tapahtuma-asiat
Sporttiasiat
 Käytiin läpi ajankohtaiset sporttiasiat
KV-asiat
 Metsäkävely onnistui hyvin.
 Käytiin läpi ajankohtaiset KV-asiat
20v juhlavuosivastaavahaku


Valitaan juhlavuosivastaaviksi Hanna Tahvanainen ja Annamari Koskiniemi

