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Tulevia tapahtumia:
o

Hallitusinfo ja avoinkokous 29.10.

o

Halloween bileet 31.10.

o

Syksyn yritysexcu 6.11.

o

Juhlaseminaari 8.11.

o
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o
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o
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o
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o
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o
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HVS 24.-26.1.2020

Palaute ja posti:


Saapunut posti:
o



Tekniikka&Talous

Saapunut palaute:
o

Tuli palautetta syksyn sitsien ruuasta.


Yhdeltä henkilöltä tuli palautetta, että kai ruokaa parannetaan jatkossa, sillä se ei ollut
kovin hyvää. Toiselta tuli palautetta, että ruoka oli aivan mahtavaa ja sitä oli riittävästi,
joten sellaista halutaan jatkossakin.



Hallituksen vastaus:
o

o

Vaihdellaan eri ruokien välillä niin kuin nykyäänkin tehdään, ettei ole aina samaa
ruokaa. Silloin kaikilla on mahdollisuus, että joskus osuu kaikille suosikkiruokaa.

Nettisivujen kilkkeen kautta tullut palautetta, jossa otettiin esille, olisiko mahdollista, että
tapahtumien alkoholiton vaihtoehto olisi alkoholillista osallistumista edullisempaa.


Palautteen pointtina se, että sitsit saattavat tuntua vähempiarvoisilta alkoholittomilla
vaihtoehdoilla ja ne saattavat olla edullisempia kaupassa kuin alkoholilliset juomat.



Hallituksen kommentit:
o

Emme voi myydä lippuja eri hinnoilla, koska laki kieltää alkoholin myymisen.

o

Ongelma on se, ettei voida etukäteen tietää, montako alkoholitonta ja montako
alkoholillista osallistujaa tulee, niin budjettien tekeminen on hankalampaa. Lisäksi
osallistumismaksujen kerääminen hankaloituu.

o

Kuitenkin haluamme panostaa lisää alkoholittomiin juomiin, jotta
alkoholittomistakin tuntuu siltä, että he saavat rahoilleen yhtä lailla vastinetta.

o

Esimerkiksi sitseillä maksetaan tapahtumasta eikä juomista, joten huokeampi hinta
ei sinänsä ole välttämätön.

o

Esim. edellisillä fuksisitseillä alkoholittoman osallistujan mielestä oli tosi
tasavertaset juomat alkoholillisilla ja alkoholittomalla. Kuitenkin fuksitiimi luuli,
että vaihtoehtoja olisi ollut enemmän tarjolla alkoholittomille. Kuunnellaan
kommentteja siitä, mitä alkoholittomat haluaisivat juoda ja pyritään toteuttamaan
toiveet tapahtumissa.

o

Sitsien viinakaatojen korvaavat juomat ovat tuottaneet hankaluuksia, koska ei ole
keksitty hyvää korvaavaa juomaa mehujen ja limsojen lisäksi. Mehutiiviste,
inkiväärishotti tai omenamehu voisi olla hyvä vaihtoehto. Myös alkoholiton salmari
on olemassa.

o

Tärkeää huomioida myös tilanne, kun järjestetään tapahtumia muiden kiltojen
kanssa. Pitää tehdä selväksi, millainen politiikka meillä on myös silloin, kun emme
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itse hanki juomia tapahtumaan. Tehdään selväksi yhteistyöjärjestöille, että me
kuuntelemme alkoholittomien osallistujien toiveita ja haluamme panostaa heidän
tarjoiluihinsa yhtä paljon.
o
o

Yhteenveto: Meillä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin panostaa alkoholittomiin juomiin.

Killassa oli erittäin siistiä viimeviikon siivousvuoron jälkeen!

Jaosto- ja foorumikuulumiset:


Kupillinen Kopoa 22.10.
o

Pääaiheena oli laatutyö yliopistossa, joka sisälsi kurssipalautteen keräämisen ja palautteen
perusteella kehittämisen.

o

Koulutuksen palautekokonaisuus

o



o

Kurssipalautetta kysellään todella paljon molemmilla kampuksilla. Palautetietoa on siis
paljon, mutta se tieto, mikä oikeasti jalostuu, ei ole paljon.

o

Sähköisten palautekyselyiden määrää halutaan vähentää ja panostaa määrän sijaan
laatuun, jotta kurssipalaute hyödynnetään oikein.

o

Tietosuoja halutaan varmistaa paremmin, jotta yksittäistä opiskelijaa ei voida yhdistää
palautteeseen.

Workshopin tehtävänanto oli luoda ideaali malli tutkinto-ohjelman opinnoista kerättävän palautteen
käsittelyyn.
o

Kurssiassistentit ja läheiset välit henkilökuntaan havaittiin edistävän palautteen antoa ja
sen hyödyntämistä.

o

Tulevaisuusorientoitunut palaute eli kysyttäisiin mieluummin, mitä toivoisit tulevilta
kursseilta tämän perusteella. Se motivoisi ja vähentäisi sitä, ei kiinnosta antaa palautetta,
koska kurssi on ohi.

Edustajisto kokoustaa tänään. Keskeisimmät päätöskohdat:
1. Päätetään ylioppilasmediasta
Tarkemmin ottaen päätetään, että jos media tulee, tuleeko siitä journalistinen vai ei-journalistinen ja
millaisilla resursseilla sitä halutaan lähteä toteuttamaan. Lisäksi luodaan raameja sille, missä formaatissa
mediaa lähdetään toteuttamaan: Digi / Digi+printti (jos printti, niin linjataan myös julkaisutahdista)
2. Kehy-hanke
Päätetään, lähteekö TREY hakemaan rahoitusta omaan kehitysyhteistyöhankkeeseen:
Tausta: Tamy ja TTYY ovat vuonna 2018 suunnitelleet yhteistä kehitysyhteistyöhanketta Käymäläseura
Huussi ry:n kanssa. Suunniteltu hanke kohdistuu Tansaniaan, jossa yhteistyötä tehdään paikallisen järjestön
kanssa. Hankkeen alustava työnimi on ”Ecological Sanitationand Awareness Raising”. Hankkeelle haettiin
ulkoministeriön rahoitusta vuoden 2018 lopulla, mutta hanketukea ei saatu.
Nyt siis päätetään, haetaanko rahoitusta, kun hakukierros on 2020 keväällä. Hallituksen esityksenä on, että ei
lähdetä hakemaan, koska projekti veisi liikaa resursseja toimistolta ja rajoittaisi ensi vuoden muita
toimintasuunnitelmaprojekteja. Edustajisto kuitenkin päättää tänään lopulta, että haetaanko vaiko eikö.
3. Muut olennaiset kohdat: Konsistorin opiskelijaedustajien valinta, SYL-liittokokousdelegaation
täydentäminen



Fuksineuvostolla oli fuksisitsit, joissa oli paljon meidän fuksejamme.

Fuksiasiat:


Keskusteltiin edellisistä fuksisitseistä.

Yritysyhteistyö:


Goforen kanssa on suunniteltu yhteistä tapahtumaa torstaille 21.11.



Syksyn SUPERexcun ilmoittautuminen täyttyi samantien.



Ensi kevättalven yritystapahtumia on suunniteltu jo alustavasti, jotta ensivuoden yritystiimin olisi helpompi
aloittaa toimintansa



Käytiin läpi muut yritysasiat.

Kilta-asiat:
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Siivousviikkolaisten tulee laittaa kiltavastaavalle kuva killan jääkaapin sisällöstä siivouksen yhteydessä, jotta
kiltavastaava tietää, mitä jääkaappiin tulee tuoda.



Käytiin läpi muut kilta-asiat.

Tapahtumat:


20 vuotta sitten sitseille 8.11. tarvittaisiin vielä pari nakkilaista.



Kolmioetkot menivät tosi hyvin! Athenelta tuli kiitosta.



Tulkaa kaikki Halloween-bileisiin!



Käytiin läpi muut tapahtuma-asiat.

o

Ilmoittautukaa Maijalle, Jannalle tai Rikulle TG:ssä @jjanee.

Hyvinvointitapahtumat:


Keskusteltiin, millaisia hyvinvointitapahtumia haluttaisiin vielä syksyyn sisällytettävän.

Juhlavuosi:


Vuosijuhlat
o
Pyritään saamaan Facebook-tapahtuma 8.11. julki vuosijuhlaseminaarissa
o
Kohta alkaa nakkilaisten haku, joten olisi tärkeää, että varsinkin fukseille mainostettaisiin
mahdollisuutta osallistua nakkeilemaan vuosijuhlille. Tällöin pääsisivät mm. palkkiositseille
myöhemmin ensi keväänä!
o
Vuosijuhlat edistyvät hurjaa vauhtia ja vujujännä on todella suuri!



Laura Malmivuori tapasi Jussi Myllärniemen ja keskusteli seminaarista
o Keskusteltiin yleisistä järjestelyasioista.
Hanna hoitaa muistoa seminaariin
Seminaari on ihan hyvällä mallilla
o Laura keskittyy nyt tilojen suunnitteluun sekä päivän jouhevaan kulkuun + muut yleiset asiat
o Aino Kahala keskittyy kampusklubiin ja nakkeihin
o Elina keskittyy tuotteisiin, videoon ja muihin materiaaleihin
 Mukit ja haalarimerkit ovat killassa myynnissä, tulossa myös seminaariin myyntiin.
o Visman aihe: tietomallinnus
Seminaarin ilmoittautuminen on auki näillä näkymin 7.11. asti, mutta sitsit sulkeutui 28.10.
o Seminaariin voi tulla myös ilman ilmoittautumista.
o Ilmoittautumisten määrän perusteella varaudutaan tiloihin sekä tarjoiluihin.
Ammi ja Hanna ovat päättäneet pitää molempien tiimien yhteisen tapaamisen piakkoin.
Ammi on tarkistellut talousarvioiltakoulua varten vuosijuhlaviikon tapahtumien budjettia.








