Viikkopalaveri 7.4.2009
Osallistujat: Matti, Jussi, Milla ja Päivi

Ohjausryhmän 1. kokous pidettiin eilen
Kokous sujui hyvin ja ohjausryhmän työskentely lähti hyvin liikeelle
Ohjauryhmän kokouspöytäkirjojen julkaiseminen käsitellään vielä seuraavassa kokouksessa
Ohjausryhmän jäsenille hankittava tunnukset wikiin (Jussi kokoaa listan tunnuksettomista projektilaisista)
Seuraava kokous 4.6.2009 klo 14-16
Kokousta varten varattu neukkari (H2007)
Teemana voisi olla sosiaalinen media (Jussi ja Juhana), kesto 15+15 minuuttia
Jussi: mitä aiemmin on tehty sosiaalisella medialla?
Juhana: sosiaalisen median yhteiskunnalliset ulottuvuudet, parvimainen työskentely jne.

Maksatushakemus
Osatoteuttajat ovat jättäneet omat osionsa Tarjalle
Tarjalta tarvitaan tieto, mitä liitteitä hakemukseen tarvitaan, joita ei saa kirjanpidosta
Päivi tarkistaa kilpailutukseen liittyvät liitteet - 2008 hankitut kännykät
Matti koostaa luonnehdinnan maksatuskauden toiminnasta
Matti tarkistaa Tarjalta tarvitaanko Matin ja Anna-Marian osalta työajan seurannat elokuun 2008 alusta alkaen
Kuukauden 15. päivään mennessä taloustiedot edelliseltä kuulta
Kaisa mukana viikkopalavereissa

Esittelykäynnit
Tavoite: Kehittämistiimeillä yksi yhteinen sessio ennen lomajaksoa
Toukokuun ensimmäinen tai toinen viikko tai kesäkuun alkupuolisko ( ?)
Koulutusohjelmilta osallistujien nimet tietoon (Milla ja Päivi vetovastuussa tästä)

Kulttuurialan johtoryhmän esittelyn satoa
Läsnäolot Arja Puuralta (Päivi kysyy)
Muotoilusta kaksi ihmistä mukaan kehittämistyöhön
Päivi Fredriksson esitteli asiaa eilen koulutusohjelman palaverissa
Esittävä taide: kaksi ihmistä tulossa mukaan kehitystyöhön
Kulttuurituotanto kiinnostunut osallistumaan
Muut
Viestinnän koulutusohjelmasta ihmiset mukaan?
Elokuva- ja TV-työ?
Musiikin koulutusohjelmat?
Konservointi?

Tulevia tapahtumia
8.4. Arvioinnin kehittämissessio klo 13 alkaen
9.4. Tekniikan klusterijohtajat + Kati Isoaho klo 11, Bulevardilla
14.4. Tapaaminen Teija Ristimäki klo 15 (Milla tarkentaa tapaamisen agendan)
Matti viikon 17 Madridissa
22.4. ESR Starttikoulutus

Starttikoulutus
Viikkiksessä 14.4. käydään läpi kysyttävät asiat
Jokainen kokoaa itseään askarruttavat asiat ennen sitä

Matka-asiat
Arviointivetäytyminen 25.-26.5.2009
Tarjoukset tulleet (Milla tekee vertailutaulukon)
Lähdössä: Matti, Jussi, Päivi, Milla, Tarja H, Kaisa, Juhana, Anna-Maria V., Robert, Anja, Hape, Riitta, Elisa, Soili?
Varataan lähtökohtaisesti majoitus 2 hengen huoneessa (halutessaan voi maksaa erotuksen yhden hengen huoneeseen itse)
Jussi tekee Torino-seminaarin matkaesityksen pikaisesti TEMiin
Benelux-benchmarkkaus syyskaudella

Muuta
Kulttuuriklusterin tuubi-työtila ei näy Millalla tai Päivillä
Matti selvittää kuka tilaa hallinnoi
Osallistuminen ITK-seminaariin (Päivi koostaa selvityksen seminaarin olennaisesta tarjonnasta)
Kuukausikirje
Uutisoitavien aiheiden ideoita työkoreilta Millalle, ensimmäiseen julkaisuun 17.4. mennessä
Muoto: Pari otsikkoa ja linkki wikiin
kuukausikirjeen saajia voi ilmiantaa (rajattu näkyvyys) tänne

Kehityskeskustelut
Matin kanssa ryhmäkeskustelu 15.4. klo 13
Jokainen käy lomakkeen läpi ennen keskustelua
Liisan kanssa henkilökohtaiset keskustelut 24.4.

