JKY ry
Pöytäkirja
Hallituksen kokous 6/2017
Aika: torstai 23.3. klo 16
Paikka: JKY:n toimisto
Läsnäolijat:
Maarika Kujanen (pj)
Sofia Lindström (sihteeri)
Mia Mustonen
Henri Niemi
Joel Oranen
Sara Österberg

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joel Oranen ja Mia Mustonen.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat
Maarika Kujanen osallistui Tamyn pj-sitseille ja pj-tapaamiseen. Seuraavaa pj-tapaamista
varten on tullut kv-asioihin liittyvä ennakkokysely, jonka Maarika Kujanen tekee yhdessä
kv-vastaavan Sara Österbergin kanssa.
JKY on saanut kutsun Kannunvalajat ry:n vuosijuhlille. Edustajat sovitaan myöhemmin.
6. Talous
a) Taloustilanne
JKY:n tilillä on tällä hetkellä n. 2 900 euroa.
b) Laskut ja kulukorvaukset
Hyväksyttiin seuraavat kulukorvaukset:
Sara Österbergille kv-tutorhakuinfon tarjoilukulut.
c) Muut talousasiat
Mia Mustonen on saanut tilitapahtumat vuoden alusta ja on ryhtynyt selvittämään
puuttuvia sitsimaksuja.
Mia Mustonen on myös tutkinut erilaisia laskutuspalveluja ja on suunnitellut ottavansa
käyttöön jonkin ilmaisen ohjelman.

7. Koulutuspolitiikka
Joel Oranen on pitänyt kopokokouksen viime viikolla. Kokouksessa käsiteltiin mm.
tutorvalintoja. Joillain ainejärjestöille on ollut hankaluuksia saada tarpeeksi hyviä hakijoita.
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Kokouksessa oltiin puhuttu myös mahdollisuudesta järjestää kaikkien hallitusten yhteinen,
vapaamuotoinen tapahtuma, sekä kaikkien tutoreiden yhteinen tapahtuma.
8. Kansainvälisyys
a) Kv-sitsit
Kv-sitsien suunnittelu on hyvällä mallilla ja lipunmyynti on vielä käynnissä. Sitsien
laulukirjoja varten ostetaan tulostuskiintiötä. Sitsejä järjestellään maanantaina 3.4. klo
15. Koska kaikki sitsimaksut hoidetaan käteisellä, pyritään suurin osa sitsitarvikkeista
ostamaan käteisellä, jotta vältyttäisiin ylimääräisiltä tilittämisiltä pankkiin.
b) Muut kansainvälisyysasiat
Kv-tutorhakuinfossa oli vain muutama osallistuja. Pohditaan, kannattaako infoa järjestää
jatkossa keväisin. Kv-tutorhakuaika on vielä käynnissä.
LFC-tutorihaku on päättynyt. LFC-tutoreita ei olla saatu rekrytoitua tarpeeksi Boomista,
joten tutoreita yritetään rekrytoida muita kanavia pitkin, esimerkiksi kv-tutoreiden
keskuudesta.
9. Tiedotus
Mia Mustonen on laittanut Facebookiin ja Instagramiin Sara Österbergin kirjoittaman kvblogikirjoituksen.
Mia Mustonen on lisännyt JKY:n nettisivuille puuttuvat pöytäkirjat.
Kokouksessa pohdittiin, voisiko JKY:n viestintä olla suunnitelmallisempaa.

10. Suhdetoiminta
a) JKY Boost
JKY Boost on julkaistu ja hakuaika on 20.3.-16.4. Päätökset tehdään 30.4. mennessä.
Maarika Kujanen käy kokouksen jälkeen tulostamassa myös paperisia mainoksia, joita
voidaan kiinnittää ainejärjestötiloihin.
b) Muut suhdetoiminta-asiat
Pohditaan, miten työelämäyhteistyö SYY-Tampereen kanssa käytännössä toteutetaan.
11. Tapahtumat
a) Vappu Championships
Henri Niemi on kokoustanut ainejärjestöjen tapahtumavastaavien kanssa. Tapahtuma
järjestetään klo 16-19 ja jokainen ainejärjestö maksaa 50 euroa tapahtumakuluja varten.
Jatkoja varten on varattu Sorin sauna. Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa kaksi viikkoa
ennen tapahtumaa. JKY järjestää oman rastin.
Kokouksessa päätetiin hyväksyä Spinni soittamaan vapputapahtumaan 150 eurolla.
(Sara Österberg poistui klo 16.55.)
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b) Johtajuussymposium
Johtajuussymposiumin karonkkapaikaksi valikoitui Ilona ja tilaisuus alkaa klo 19
cocktailtilaisuudella. Tapahtumaan pohdittiin esiintyjiksi joku improryhmä ja bändi.
Yritystorin yrityshankinta on hyvällä mallilla. Maarika Kujanen laatii alustavan budjetin
Antti Lönnqvistille. Maarika Kujanen on tavannut Aamulehden edustajan paneeliin
liittyen. Henkilökunta on laittanut aluille panelistipuhujien hankinnan. Seuraava
johtajuussymposiumin työryhmän palaveri pidetään 3.4. klo 13.
c) Vuosijuhlaillallinen
Henri Niemi on lähettänyt tarjouspyyntöjä ravintoloihin.
12. Haalarimerkit
Päätettiin tilata JKY:n vappuhaalarimerkkejä 50kpl ja JKY:n omia haalarimerkkejä 200 kpl.
13. Kollegio
Seuraava kollegio pidetään perjantaina 24.3. klo 14. Kollegiossa käsitellään club60 markkinointia.
Maarika Kujanen ja Joel Oranen huolehtivat kollegiotarjoilujen hankinnasta.

14. Kevätkokous
Kevätkokouksen ajankohta siirretään yhdistyksen sääntöjen vuoksi. Kevätkokous pidetään
keskiviikkona 12.4. klo 16.

15. MMETA
Keskusteltiin vuosijuhlaillallisesta ja Henri Niemen saamasta tarjouksesta.

16. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään JKYn toimistolla alustavasti torstaina 6.4. klo 14.

17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.16.

Pöytäkirjan vakuudeksi

____________________________
Maarika Kujanen, puheenjohtaja

________________________________
Sofia Lindström, sihteeri

______________________________
Joel Oranen, pöytäkirjantarkastaja

_________________________________
Mia Mustonen, pöytäkirjantarkastaja

