Päätösluettelo 23/19
Tampere 26.9.2019

Tietojohtajakilta Man@ger ry:n hallituksen kokous
Aika:

26.9.2019 klo 16.00

Paikka: FC112
Ilmoitusasiat:


Tulevia tapahtumia:
o

Sauna johtaja kilta Man@gerin kiuas ja löylyn heitto aiheinen sauna 3.10.

o

Autekin ja Man@gerin fuksisitsit 22.10.

o

Halloween bileet 31.10.

o

Syksyn yritysexcu 6.11.

o

Juhlaseminaari 8.11.

o

Man@ger-sitsit 8.11.

o

IP-vastaanotto 6.12.

Palaute ja posti:


Saapunut posti:



Saapunut palaute:

o

Tekniikka&Talous

o

Tullut palautetta, että nettisivuilla hallitus-sivun lataaminen on aika hidasta isojen kuvien. Lisäksi
palautteessa annettiin korjausneuvoja.

o

Suullista palautetta, että Man@ger-BB pitäisi järjestää. Palautteen antaja auttaa mielellään
asukasvalinnoissa. BB voisi kestää 48h.

o

Sitseistä ja Rankasta tullut hyvää palautetta.





Kuvien annetaan olla, mutta IT-vastaava pohtii, voisiko asialle tehdä jotakin.

Hauska idea. Hallitus käsitteli palautteen ja pohtii ideaa.

Haalareiden selän logo:


Päätettiin tämän hallituksen virallinen kanta haalareiden logosta.



Haalareiden selän logovaihtoehdot olivat lähetetty hallitukselle sähköpostiin.



Vaihtoehdot:
Vaihtoehto 1. Killan oikea logo, vaalealla rattaalla, tekstit kaarella
Vaihtoehto 2. Killan oikea logo, tummalla rattaalla, tekstit kaarella
Vaihtoehto 3. Vanhan haalarilogon väreillä, tekstit kaarella
Vaihtoehto 4. Killan oikea logo, vaalealla rattaalla, teksti alhaalla
Vaihtoehto 5. Killan oikea logo, tummalla rattaalla, teksti alhaalla
Vaihtoehto 6. Vanhan haalarilogon väreillä, teksti alhaalla



Kommentteja:
o

Viime vuonna tekstit on laitettu logoon kaarelle. Vanhassa haalarilogossa värit ovat väärinpäin
verrattuna killan viralliseen logoon. Killan säännöissä ei sanota, millainen haalareiden logon pitäisi
olla.

o

Alumnit ovat ihmetelleet, miksi killan haalareissa on väärä logo.

o

Merkkiohjesäännössä määritellään killan logo, joten tätä logoa pitäisi loogisesti käyttää myös
haalareissa, jotka ovat näkyvin asia. Merkkiohjesäännössä on kuva virallisesta logosta. Joka vuosi ei
ole järkevää miettiä haalareiden logoa. Merkkiohjesääntöön voisi lisätä kohdan haalareiden logosta.

o

Tekstien paikka pitäisi myös päättää, koska muuten logo on taas joka kerta eri tavalla haalareissa.



Päätetiin päättää haalareiden logo virallisesti äänestämällä, jolloin ainoastaan hallitus äänestää.



Valittiin kaksi ääntenlaskijaa.



Yhteispäätöksellä päätettiin, ettei oteta vaihtoehdon 2 ja 5 logoa äänestykseen, koska tumman harmaa ratas
ei erotu haalareista.



Ensin äänestettiin ainoastaan väreistä, minkä jälkeen äänestettiin tekstin paikasta



Selvällä enemmistöllä haalareiden logoksi päätetään vaihtoehto 4., jossa värit ovat killan logon järjestyksessä
ja teksti on alhaalla.



Hallitus toivoo, että jatkossa haalareissa on tässä kokouksessa päätetty logo, jotta haalarit ovat yhteneväiset.
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Kuva vaihtoehdosta 4 eli päätetystä haalarilogosta:

Jaosto- ja foorumikuulumiset:




Käytiin Kupillinen Kopoa 23.9.


Puheena oli kurssipalautteen kerääminen jatkossa ja opintojen laadun tarkkailu.



TREY kirjoitti avoimen kirjeen budjettiriihen työntekijöille, jossa toivottiin, että korkeakoulujen
perusrahoitusta nostetaan.



Opintotietojärjestelmät
o

Elokuussa 2020 tulee käyttöön uusi järjestelmä Sisu, jossa tapahtuu HOPSin tekeminen,
kurssi-ilmoittautumiset ja suoritusten kirjaus. Sisu on vähän niin kuin POP siis.

o

Keskustassa EXAM on otettu käyttöön vaiheittain. EXAM-tilojen riittävyys on huolena
periodien lopussa keskustakampuksella.

Järjestökahvit 23.9.


Uuden yliopiston ensimmäiset fuksit
o



Turvallisuus kampuksilla
o





Fuksit ovat aiheuttaneet turhia hälytyksiä kampuksilla, kun ovinappia ei käytetä. Ovinapin
käytöstä toivottiin muistutettavan fukseja.
Palokuormaa tulisi välttää ja käytävät tulisivat olla vapaita.

Edarin syksyn kokousten olennaisimmat päätökset:


Valittiin 18-henkinen delegaatio SYL:n liittokokoukseen.



Täydennettiin hallitusta Eeva Ylimäen eron seurauksena (syy: lähtö Aaltoon tapahtumatuottajaksi).
Pestiin valittiin Liisa Äijälä.



Hyväksyttiin tilatarjous Hervannan kampuksen päärakennuksesta.



Nimettiin Paavo Antikainen ehdokkaaksi SYL:in hallitukseen.



Päätettiin tarkkailijoista SYL:in liittokokoukseen.

Puheenjohtajien koulutuspäivässä harjoiteltiin keskustelun fasilitointia ja osallistuttiin
äänenkäyttökoulutukseen.

Kiltahuoneasiat:


Bommarin jätelavalle aiotaan viedä turhaa rikkinäistä tavaraa.



Killan sisäilmaongelmista puhuttu muiden kiltakäytävän kiltojen kanssa.



Biojäte aiotaan hankkia kiltaan.

Yritysyhteistyö:




Käytiin Rankka-XQ meni loistavasti kaikilta osin. Matka sujui jouhevasti, rennosti ja railakkaasti. Matkalla oli
ihanaa se, että kaikki halusivat olla paljon isolla porukalla.
o

Y-tiimi tekee matkasta vielä palautekyselyn, jotta ensi vuonna voidaan hoitaa asiat vielä entistä
paremmin.

o

Dokumentaatiota tulossa mahdollisimman nopeasti.

Sopimuksia uusitaan ja uusia yhteistyöyrityksiä on vireillä.
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Tapahtumat:


Keskusteltiin Itsenäisyyspäivänvastaanotosta ja jäsenistösaunasta.

Juhlavuosi:


Keskusteltiin juhlavuositekstiileistä ja juhlavuosimukeista.



Käytiin läpi juhlavuoden seminaarin alustava aikataulu.

