Päätösluettelo 22/19
Tampere 17.9.2019

Tietojohtajakilta Man@ger ry:n hallituksen kokous
Aika:

17.9.2019 klo 15.00

Paikka: K2115A
Ilmoitusasiat:


Tulevia tapahtumia:
o

Rankka-XQ 18.-25.9.

o

Fuksisuunnistus 18.9.

o

Lastenohjelma-sitsit 19.9.

o

Syyskuun labrakahvit 24.9.

o

Autekin ja Man@gerin fuksisitsit 22.10.

o

Halloween bileet 31.10

o

Syksyn yritysexcu 6.11.

o

Juhlaseminaari 8.11.

o

Alumnisitsit 8.11.

o

IP-vastaanotto 6.12.

Palaute ja posti:




Saapunut posti:
o

Irti maasta mainos

o

Tekniikka&Talous

Saapunut palaute:
o

Suulista palautetta, että kilta voisi osallistua yhdessä tempauksiin esim. puolimaratonille,
sprinttitriatloniin yms.


o

Palaute, jossa toivotaan purkkaa/pastilleja tai muuta kivaa kurkkukivun tai pahalta haisevan hengen
takia.


o

Kilta ei osta purkkaa yleisesti kiltaan tarjolle eikä kiltaan myytäväksi, koska tämä oli
ensimmäinen kerta, kun näitä tuotteita toivotaan, eikä kaikkia yksittäisiä toiveita voida
toteuttaa. Jos joku yritys voisi tarjota purkkaa/pastilleja, niin se olisi hyvä vaihtoehto.

Palautetta on tullut kesän työpaikka-IG-postailuista. Palautteessa mainitaan, että kampanja oli
todella mielenkiintoinen, mutta kampanja antoi ainoastaan pienen katsauksen tietojohtajien
kesäpäivästä. Tämä on luonut paineita sekä vanhemmille opiskelijoille (jotka eivät ehkä vielä ole
saaneet mieleisiään tyypillisesti meidän alan työpaikoiksi miellettäviä kesätöitä) sekä nuoremmille
opiskelijoille (jotka kokevat paineita tällaisten ”oikeiden töiden” saamiseksi jo seuraavana vuonna).
Pointtina ehkä tässä siis se, että on kiva uusi juttu, mutta yritetään jatkossa saada sinne vähän
suurempi skaala erilaisia työpaikkoja ja kannustetaan tuomaan myös esille niitä ei niin tyypillisiä
työpaikkoja.


o

Hallitus kannustaa palautteen antajaa keräämään porukkaa mukaan. Hallitus miettii tätä
ideaa, mutta kaikkia ei todennäköisesti aleta toteuttamaan. Jos joku haluaa osallistua
kiltana, hän voi itse kysellä muita mukaan. Hallitus voi tiedottaa näistä ideoista killan
kanavissa. Idea ei välttämättä tarvitse hallitusta. Liikuntajaosto miettimässä Cooperia. Me
voimme antaa sometunnukset käyttöön.

Hallitus keskusteli aiheesta pitkään kokouksessa. Pitää huolehtia, ettei luoda vääristynyttä
kuvaa todellisuudesta tai unohdeta mainita yhtä osaa totuudesta. Kaikki työt ovat tärkeitä
ja varmasti jokaisessa työssä oppii jotain uutta ja tärkeää. Yritetään vain jatkossa
huolehtia, ettei luoda turhia paineita jäsenistömme keskuuteen. Ymmärrämme, että
tällainen voi tuoda turhia paineita. Jatkossa esitellään kesällä tietojohtajien töitä tekevien
hommia, muita töitä tekeviä, opiskelua ja kiltahommien tekemistä. Tämä menee varmasti
testamenttiin, jotta tämä tieto siirtyy ensivuoden hallitukselle.

Palautetta, jossa toivottiin, että killan oven ulkopuolelle tulee naulakko, että takin saa naulaan heti
aamulla ja naulasta pois, vaikka kilta olisi kiinni.


Me selvitämme, saako naulakon laittaa käytävän seinään. Infosta voi käydä pyytämässä
oven avausta, jos kilta ei ole klo 8 auki. Hallitus muistuttaa myös, että kilta on klo 16 asti
auki.

Jaosto- ja foorumikuulumiset:


Käytiin läpi ajankohtaiset jaosto- ja foorumikuulumiset.
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Nälkäpäiväkeräys:


Päätettiin, ketkä vahtivat lipasta killassa.

Kiltahuoneasiat:


Bommarin jätelavalle aiotaan viedä turhaa rikkinäistä tavaraa.



Killan sisäilmaongelmista puhuttu muiden kiltakäytävän kiltojen kanssa.



Biojäte aiotaan hankkia kiltaan.

Yritysyhteistyö:


Käytiin läpi ajankohtaiset yritysyhteistyöasiat.

Sporttiasiat:


Autek vs. Man@ger kaupunkisota meni todella hyvin ja jäsenistöä saapui hyvin paikalle.

Tapahtumat:


Budjetoitiin Itsenäisyyspäivän vastaanottoon.

Vuosijuhlat ja juhlavuosi:


Mietittiin alustavasti, ketä kutsutaan cocktailtilaisuuteen.



Päätettiin tilata lisää käytettäviä skumppalaseja killalle.



Tarkasteltiin tarkennettua budjettia juhlavuosivaatteille ja -kasseille.

Jäsenistöpaidat:


Jäsenistöpaitoja tilattiin lopulta 75kpl



Budjetoitiin jäsenistöpaitoihin.

Hallituksen vapaaehtoistoiminta:


Keskusteltiin nakkeilusta ja muiden auttamisesta.

Ensi vuoden toimijoiden perehdytys:


Keskusteltiin uusien toimijoiden perehdyttämisestä.

Muistoesine:


Keskusteltiin muistoesineestä.

