JKY ry
Hallituksen kokous 13/2016
Pöytäkirja
Aika: tiistai 20.9. klo 16.30
Paikka: JKY:n toimisto
Läsnäolijat
Sanni Lehtinen (puheenjohtaja)
Katariina Malkamäki (sihteeri)
Kalle Aro
Johanna Vierinkari
Aleksi Määttä
Henna Salosyrjä

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avataan ajassa 16.36.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalle Aro ja Aleksi Määttä.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Ehdotetaan että lisätään hallopedihaastattelut kohdaksi 12. Esityslista hyväksytään näillä muutoksilla.
5. Ilmoitusasiat ja posti
a. Vuosijuhlakutsut
Staabi ry:n vuosijuhlille on tullut kutsu. Päätetään että Johanna Vierinkari ja Henna Salosyrjä menevät
edustamaan JKY:tä.
Myös Index ry:n vuosijuhlille on tullut kutsu, Päätetään lähettää heille onnittelukortti, sillä vuosijuhlille ei
pääse kukaan edustamaan.
Kalle Aro menee opiskelijaedustajana puhumaan yliopiston kansainvälisyysvaliokuntaan KV-maisterista
22.9.
6. Talous
a. Taloustilanne
Rahaa on tällä hetkellä tilillä 2104,04e ja käteisellä 211,10e
b. Laskut ja kulukorvaukset
Löytyy liitteenä.
Henna Salosyrjä saapui ajassa 16.55
7. Vuosijuhlat
Äänentoisto ja mikrofonit tulevat talon puolesta. On puhuttu, että käytettävissä on tämän hetken
rahatilanteesta 2000e. Pohditaan illalliskorttiin kuuluvien viinien määrää.
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Pidetään suunnittelupalaveri vuosijuhlista 26.9, jossa on jo suunnitelma budjetista.
Lähestytään myös mahdollisia juhlapuhujia asiasta.
8. Suhdetoiminta
Kaikki laskut on nyt lähetetty. Mietitään, olisiko mahdollisuuksia saada sponsoroijia vuosijuhlia varten.
9. Tiedotusasiat
Päätetään tyhjentää JKY:n vanhat nettisivut ja lisätä sinne linkki uusille sivuille.
Tehdään JKY:n logosta englanninkielinen versio.
10. Kansainvälisyys
Mietitään KV-sitsien ruokia sekä valmistellaan budjettia. Teemana on Suomi. Ilmoittautuminen alkaa 21.9 ja
sitsit maksetaan käteisellä.
11. Koulutuspolitiikka
Eilen oli Tamyn tiedekuntatapahtuma, jossa on esitelty JKY:n toimintaa.
On puhuttu yhteistyöstä Kasvo ry:n kanssa ja he tulevat mm. käymään meidän kollegiossa.
On keskusteltu kielikurssien resurssipulasta ja pyritään lisäämään keskustelua tästä ja vaikuttamaan asiaan
niin, että olisi helpompi päästä etenkin kielten ensimmäisille kursseille.
JKY:n puolesta on tehty kommentteja T3-vision ideapaperiin.
Syyskuun kollegio pidetään huomenna 21.9 klo 15.
12. Hallopedihaku
Hallopedihaku on nyt auki ja sulkeutuu 9.10. Ideoidaan hallopedien haastattelukäytäntöjä ja tuodaan asia
esille kollegiossa. Haastattelijoiden lisäksi haastatteluun tarvitaan sihteeri.
13. Johtajuussymposium
Johtajuussymposiumista pidettiin palautekeskustelu hallituksen kesken. Huomenna kollegiossa pidetään
ainejärjestöjen palautekeskustelu sekä myöhemmin syksyllä pidetään palautekeskustelu henkilökunnan sekä
Synergoksen kanssa.
14. Virkistäytyminen
Pidetään hallituksen virkistysilta 28.9. Alustavasti päätetään korvata n. 20e per henkilö virkistäytymiskuluja.
15. MMETA
Staabilta on tullut kyselyä kastajaisrastin pitämiseen. Emme kuitenkaan valitettavasti pääse pitämään.
16. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous pidetään 5.10. klo 10.
17. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 18.22.

