Päätösluettelo 33/19
Tampere 3.12.2019

Tietojohtajakilta Man@ger ry:n hallituksen kokous
Aika:

3.12.2019 klo 18.15

Paikka: Majarannan sauna
Ilmoitusasiat:




Tulevia tapahtumia:
o

Plörgit 5.12.

o

IP-vastaanotto 6.12.

o

HVS 24.-26.1.2020

o

Helsinki excu 3.2.2020

o

Fuksi-XQ 17.2.2020

Indecs hakee päänakkilaisia sillikselle.

Palaute ja posti:


Saapunut posti:
o



Tekniikka&Talous

Saapunut palaute:
o

On tullut palautetta, että kilta järjestäisi tapahtuman, jossa ajeltaisi resiinalla edestakaisin uutta
Hervannan taitiotietä vielä, kun se ei ole matkustajaliikenteelle avoinna.


Inspiroiva idea. Ensivuoden sporttivastaava voisi ajatella asiaa. Välitetään viesti seuraavalle
hallitukselle

o

Kilta oli sotkuinen tämän viikon alussa.

o

Man@geria ja killan toimintaa on kehuttu.

o

Killan uusia mukeja ei tiskata, vaikka pitäisi.

Jaosto- ja foorumikuulumiset:




Viestintäfoorumissa puhuttiin kriisiviestinnästä.
o

Kriisit ovat helppo hoitaa, jos niitä ei tule.

o

Katsottiin ohjeistus kriisiviestinnästä.

o

Ohjeistus löytyy TREY:n nettisivuilta.

o

Sonja jakaa materiaalit hallitukselle.

Uusi tapahtumavastaava ja Indecsin uusi tapahtumavastaava perustivat tapahtumafoorumin.
o

Telegram-ryhmässä on kaikki Hervannan kampuksen kiltojen tapahtumavastaavat.

Sporttiasiat:


Asta ei saanut ostettua lippua hallitukselle MM-kyykkään. Killalle saatiin kuitenkin ostettua yksi yleisen sarjan
lippu sekä yksi naistensarjan lippu.



Yleisen sarjan lippu laitetaan todennäköisesti karsinnan voittajalle ja naistensarjan lippu menee naistensarjan
voittajalle.

Yritysyhteistyö:


Käytiin läpi ajankohtaiset yritysasiat.

Opintoasiat:


Opintosuunnittelija on hyväksynyt idean opintoneuvojan kiltapäivystyksestä toimistoaikojen ohella.
o

Mikäli vastalauseita ei ilmene, alkaa opintoneuvojan kiltapäivystys ensi vuonna 3. periodissa.

o

Edelleen on normaalit vastaanottoajatkin.

Tapahtumat:


Keskusteltiin Itsenäisyyspäivän vastaanotosta ja HVS:stä.
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Pronssinen pienoismerkki:


Päätettiin pronssisen pienoismerkin saaja(t) ja budjetoitiin palkintoon.

Vuosijuhlat:


Keskusteltiin ajankohtaisista vuosijuhla-asioista.

Juhlavuosi:


Keskusteltiin ajankohtaisista juhlavuosiasioista.

Uuden hallituksen ja toimihenkilöiden perehdyttäminen:


Käytiin läpi uusien toimijoiden perehdyttämistä.

Kokousaktiivisuudessa parhaiten sijoittuneen palkitseminen:


Kokousaktiivisuudessa parhaiten sijoittunut on Anu ja hänet palkittiin kahdella leffalipulla.

Marraskuun hallitustoimija:


Marraskuun hallitustoimijaksi julistettiin Asta ja hänet palkittiin karkkipussilla.



Perustelut:
o

”Jatkuvasti hyvää työtä fuksitiimissä ja myös sporttitoimarina. Auttaa myös aina, kun ehtii muita
hallituslaisia!”

o

”Asta on järkännyt hyvinvointia monessa muodossa!”

o

”Niin hyviä kuukauden lajeja!”

Vuoden hallitustoimijat:


Vuoden hallitustoimijoiksi julkistettiin Janna ja Elina. Heidät palkittiin leffalipulla.



Jannan perustelut:



o

”Janna taas on maailman tehokkain ja tehny niin paljon duunia että huhhuh oksat pois. Mun mielestä
näiden molempien laittama panos ei aina näy ulospäin, mikä on harmi. Ei pidä meteliä omista
tekemisistään. Myös, että Janna toimi tiimissä niin se vie valokeilaa häneltä pois. Upeeta duunia
jeejee.”

o

”Jannalle annan ääneni siksi, että Janna on tarjonnut aina apua toisille automaattisesti! Janna on
ollut myös mielestäni luomassa hallituksessa iloista ja yhdessä tekemisen meininkiä! Jannasta myös
huomaa, että hän on oppinut luottamaan muihin hallitustoimijoihin, minkä vuoksi hänen kanssaan on
ihanaa tehdä yhteistyötä.”

o

”Janna järjestänyt paljon ja todella hienosti tapahtumia pitkin vuoden. Myös muulle t-tiimille
kiitokset.”

o

”Janna on vetänyt omaa tiimiään tosi hyvin ja myös auttanut tarpeen tullen muita hallituslaisia.”

o

”tapahtumatiimi toiminut loistavasti ja jäsenistölle on tarjottu paljon kaikkea hienoa tapahtumaa”

o

”Niiiiin paljon niiiin hyvää duunia ja pestien sekä tapahtumien edistämistä

o

”Elina ja Janna molemmat ovat olleet positiivisia läpi vuoden ja tehneet hommia korostamatta
yltiöpäällisesti kuluttamaansa aikaa. Molemmat siis nöyriä työmyyriä jotka ansaitsevat kehuja <3
Hienoa duunia!!”

”

Elinan perustelut:
o

”Elina on koko vuoden tehnyt ihan tajuttoman hyvää työtä. Hän on kokouksissa aina ihan täysiä
mukana ja kirjottaa ihan uskomattoman paljon asioita muistiin. Lisäksi Elina tarjoutuu aina myös
auttamaan muita ja tekee ylimääräisiä asioita. Elina ei myöskään koskaan tee meteliä itsestään vaan
tekee hommia kaikessa hiljaisuudessa ja silti niin paljon. Upeaa toimintaa koko vuoden ajan.”

o

”Elina on ollut täydellinen sihteeri ja jaksanut kirjoittaa sormet syyhyten kokouksissa, vaikka välillä
keskustelu on herpaantunut ja muuttunut melkoiseksi hulinaksi. Pöytäkirjat ovat olleet laadukkaita ja
olleet valmiita hyvinkin ripeästi kokousten jälkeen, joten Elina on myös ollut todella ahkera ja
omistautunut pestilleen.”

o

”Ja toinen, mutta ei yhtään vähäisempi, on jaksanut kirjoitella kokouksissa muistiinpanoja erittäin
hektisistä tilanteista huolimatta ja piristänyt kaikkia hupsuttelullaan. Kiitos Elina.”

o

”Elina on ollut superahkera ja aina paikalla!”

