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Tietojohtajakilta Man@ger ry:n hallituksen kokous
Aika:

24.4.2019 klo 16.00

Paikka: Insinöörinkatu 19 A 24
Ilmoitusasiat:


Tulevia tapahtumia:
o

Wappu 15.4.-1.5.

o

Wappubooli 26.4.

o

VIP-pesis 26.4.

o

Päätösgrillailu 9.5.

Palaute ja posti:


Saapunut posti:
o



Tekniikka&Talous

Saapunut palaute:
o

Nimettömältä henkilöltä palautetta, että yleiskokouksen ruokatarjoilut olivat loistavat ja jauheliha oli
ollut mehevää. Skumppa kuitenkaan ei palautteenantajalle maistunut, koska se oli ollut lämmintä.

o

Palautetta, jossa toivottiin killassa myytävien suklaapatukoiden siirtämistä huoneenlämpöön, ettei
hampaat halkeaisi.


Suklaapatukoille ei ole huoneenlämpöistä paikkaa killasta ja killassa on aika kuuma, jolloin
suklaa voi myös sulaa.

o

Suullista palautetta, että killassa on hyvä meininki.

o

Suullista palautetta Wapinasta, että se oli ollut pelottava. Myös Jodelissa kehuttu Wapinaa.

Tilinkäyttöoikeudet


Päätettiin tilinkäyttöoikeuksista ja niiden siirtämisestä.

Jaosto- ja foorumikuulumiset:






Fuksineuvoston kokous 21.4.
o

Treyn tuutorivastaavien yhteisö on nyt nimetty Hoviksi ja saanut uuden logon.

o

Syksylle tiedossa uusi yo-kunnan järjestämä tapahtuma fukseille.

o

Syysfest 3.9.

o

Sitä ennen fuksineuvoston järjestämä fuksikiertoajelu.

Kupillinen kopoa 23.4.
o

Käytiin läpi vuoden 2020 yhteishakua, tiedekuntaneuvoston esityslistoja ja tiedekunnan toiminnan
suunnittelua.

o

Puheena oli myös fuksien perehdyttäminen opintojen suunnitteluun ja miten fuksit saadaan
kiinnostuneeksi edunvalvonnasta ja tietoisiksi omista oikeuksistaan.

Huhtikuun kollegio 23.4.
o



Käytiin läpi järjestöjen kuulumiset (Boomi, Iltakoulu, Staabi ja niiden pääainejärjestöt, Indecs ja
Man@ger) ja Johtamisen ja talouden tiedekuntaneuvoston kokouksen esityslistaa, jossa esillä on
yksikköjen toimintasuunnitelmat.

Treyn puheenjohtajien yhteisö on nimetty Syndikaatiksi.

Yliopiston arvotyö:


Yliopisto pyytänyt osallistumista arvotyöhön.



Strategiatyöryhmä muodosti ehdotuksen Man@gerin vastaukseksi.



Nelikenttä liitteenä (Liite 1).

Päätösluettelo 15/19
Tampere 24.4.2019


Päätettiin vastata liitteenä olevan nelikentän mukaisesti.

Yritysyhteistyö:


Käytiin läpi ajankohtaset yritysyhteistyöasiat.

Opintoasiat:




Kysely opintojen edistymisestä on ohi ja vastaukset on käyty läpi opintosuunnittain ja koko kyselyn
vastaukset.
o

Yhteensä 449 vastausta, joista 53 oli tietojohtamisen opiskelijoita. Koko kyselyn tuloksia esitellään
Tekniikan ja luonnontieteiden tiedekunnalle.

o

Tietojohtamisen tuloksia olisi myös tarkoitus esitellä yksikölle.

Käytiin läpi kyselyn tuloksia.

Fuksiasiat:


Käytiin läpi ajankohtaiset fuksiasiat ja budjetoitiin Wappuboolin palkintoihin.

Tapahtumat:



Päätösgrillailu 9.5. Teekkarisaunalla Indecsin ja yksikön väen kanssa.
Käydään läpi ajankohtaiset tapahtuma-asiat.

Strategiatyöryhmän kuulumiset ja budjetointi:


Strategiatyöryhmän kuulumiset

o

Killan strategiatyöryhmä on kokoontunut ensimmäistä kertaa ja työryhmä on päättänyt tiedottaa
jäsenistöä tärkeistä asioista jokaisen kokouksen jälkeen. Ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi
yleisiä asioita työryhmän toiminnasta ja päätettiin jatkosta.

o

Strategiatyöryhmän kokoonpano:





Laura Malmivuori, Aleksi Könönen, Teemu Mikkonen, Saija Jokela, Samuli Määttä, Teemu
Kontro, Inari Bergius, Katri Tuunanen, Elina Suuronen, Anu Tamminen ja Laura Karintaus.
Strategiatyöryhmä on päättänyt puheenjohtajakseen Saija Jokelan.

o

Ensimmäisessä kokouksessa käytiin läpi pohjaa projektille ja ryhmä päätti ensimmäisenä lähteä
liikkeelle killan mission, vision ja arvojen määrittelemisestä. Lisäksi kokouksessa hahmoteltiin
tavoitteita strategiakaudelle. Strategiaprojekti on tarkoitus saada valmiiksi killan
syysyleiskokoukseen mennessä, missä se esitellään jäsenistölle.

o

Toisessa kokouksessa laadittiin runko killan visiolle, missiolle sekä arvoille. Tästä aiotaan jatkaa
tekemällä jäsenistökysely, jolla selvitetään, millaisena toimijana jäsenistö näkee killan.

Budjetoitiin strategiatyöryhmän kuluihin.

Liite 1: Arvotyön nelikenttä

