Päätösluettelo 29/19
Tampere 5.11.2019

Tietojohtajakilta Man@ger ry:n hallituksen kokous
Aika:

5.11.2019 klo 16.15

Paikka: Nean koti
Ilmoitusasiat:




Tulevia tapahtumia:
o

Syksyn yritysexcu 6.11.

o

Juhlaseminaari 8.11.

o

20 vuotta sitten -sitsit 8.11.

o

Labrakahvit 11.11.

o

Glögikauden avajaiset 12.11.

o

Haalarisauna 14.11.

o

TIMES-casekisa 19.11.

o

Gofore-tapahtuma 21.11.

o

Syysyleiskokous 26.11.

o

Pikkujoulusauna 26.11.

o

Plörgit 5.12.

o

IP-vastaanotto 6.12.

o

HVS 24.-26.1.2020

TREY:lle voi ehdottaa järjestöjä tai toimijoita palkittaviksi Plörgeillä!

Palaute ja posti:




Saapunut posti:
o

Tekniikka&Talous

o

MobilePay-kirje

o

Tampereen yliopiston laskutusosoitteen muutos -ilmoitus

Saapunut palaute:
o

Suullista palautetta saatu Halloween bileistä, että oli huippu tapahtuma. Paikka oli saatu hienoksi ja
mukavaa, että tehtiin yhdessä muiden ainejärjestöjen kanssa.

o

Killassa kuultu, että kahvia kuluu paljon, joten haluttaisi toinen kahvinkeitin käyttöön.


Kahvia jää paljon juomatta pannuun. Ei ole järkeä keitellä kahvia usealla keittimellä eikä
killan tiskipöydälle mahdu useaa kahvinkeitintä.

Jaosto- ja foorumikuulumiset:


Kiltaneuvosto kokoontui perjantaina. Vaihdettiin kuulumisia ja suunniteltiin loppusyksyä. Kaikilla painaa
hieman yleiskokoukset ja niiden materiaalit päälle. Myös hallitushaku on auennut lähes kaikkialla. Tulevien
puheenjohtajien tutustumispäivä on 10.12. Puhuttiin myös pikkujouluristeilyn bussinakeista, Laura on
bussivahtina Man@gerin bussissa. Suunniteltiin myös kiltojen lahjaa Tampereen teekkareille. Suunnitteilla
myös kuunkatselutempaus.

Haalarimerkit:


Keskusteltiin järjestetystä haalarimerkkikilpailusta ja käytiin läpi tulleita merkkejä. Valittiin toteutettavat
merkit.

Yritysyhteistyö:


Käytiin läpi ajankohtaiset yritysasiat.

Opintoasiat:


Labrakahvit killassa maanantaina 11.11. klo 12.
o

Aiheena on kurssipalaute ja palautteen antaminen opinnoista.
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Tietojohtamisen OPKE (opetuksen kehitysryhmä) kokoontuu perjantaina 15.11. Klo 10-12 FB322
o

Käymme läpi kevään ja syksyn 1. periodin KAIKU-palautetta, opintojen edistymistä ja uusia
opintojaksoja.

o

Kaikki ovat tervetulleita paikalle!

Opintoneuvojan saavutettavuutta pyritään kehittämään jatkuvasti. Yhtenä ajatuksena olisi se, että pieni osa
(esimerkiksi tunti) opintoneuvojan virallisesta vastaanotosta tapahtuisikin esimerkiksi killassa.
o

Perustuu edellisen ja nykyisen opintoneuvojan kokemukseen, sekä opintosuunnittelijan
hyväksyntään.

Avustuskriteerien 2020 kommentointi:


Käytiin läpi avustuskriteerien kommentoinnista tulleet ohjeet.

Tapahtumat:


Halloween bileet pääosin menivät hyvin.



Pinja, Venla ja Asta järjestävät kiltapäivän, eli glögikauden avajaiset 12.11. Tapahtumassa luvassa glögiä,
jouluherkkuja, ja fukseille sekä muillekin värityspuuhastelua!



Matalan kynnyksen hyvinvointitapahtumaa suunniteltu.

o

Budjetoitiin glögikauden avajaisiin.

Hyvinvointitapahtumat:


Keskusteltiin, millaisia hyvinvointitapahtumia haluttaisiin vielä syksyyn sisällytettävän.

Juhlavuosi:





Ilmoittautuminen sitseille on sulkeutunut ja seminaariin sulkeutuu 7.11. klo 12.
Keskusteltiin seminaarista ja sitseistä.
Hallitus keskusteli vuosijuhlille kutsuttavista tahoista. Vuosijuhlatiimi voi kuitenkin päättää asiasta itse.
Puhujia ja seremoniamestaria mietitty vuosijuhlille.

Pikkujoulukokous:


Päätettiin pikkujoulukokouksen päivämäärä.

Lokakuun hallitustoimija:




Perustelut:
o

”Ääni on vielä muistutus siitä, miten paljon Pinja tekee jatkuvasti meidän eteen asioita ja miten
arvostettua se on! Monta asiaa killassa pidetään itsestäänselvyytenä, mutta vähintään yhtä monen
asian takana on Pinjan loistava työ!
”

o

”Hienoja uusia juttuja kiltahuoneella (en oo varma tuliko edellisen kuukauden aikana vai sitä
aikasemmin aika menee nopsaa) ja Pinja on rohkaistunu pyytää apua hommiinsa <3 best”

o

”Ihana ihminen ja mainio kiltavastaava! Pinja ja killan jääkaapista löytyvä Kinder Bueno on parasta”

Lokakuun hallitustoimija on Pinja ja hänet palkittiin karkkipussilla.

