JKY ry
Hallituksen kokous 14/2016
Esityslista
Aika: keskiviikko 5.10. klo 10
Paikka: JKY:n toimisto
Läsnäolijat
Sanni Lehtinen (puheenjohtaja)
Katariina Malkamäki (sihteeri)
Henna Salosyrjä
Johanna Vierinkari

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 10.19.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Johanna Vierinkari ja Henna Salosyrjä.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Ehdotetaan, että poistetaan kohta 10, suhdetoiminta. Esityslista hyväksytään näillä muutoksilla.
5. Ilmoitusasiat ja posti
Viime viikolla pidimme vujupalaverin ja kävimme virkistäytymässä. Kollegio pidettiin 21.9. Paikalla oli
myös Kasvo ry:n edustus.
6. Talous
a. Taloustilanne
Taloustilanne löytyy liitteenä.
b. Laskut ja kulukorvaukset
Kolmen yrityksen ja ELY-keskuksen rahoja ei olla vielä saatu Johtajuussymposiumista. Lisäksi maksamatta
on vielä 350e Boomille Klubi57 vuokrasta KV-sitseille.
7. Koulutuspolitiikka
Viime viikon tiistaina oli Tampere3:n johtamisen ja talouden visiosta vastaavan työryhmän kokous.
Kokouksessa puhuttiin avainkäsitteistä, toimintatavoista ja ambitiotasosta liittyen johtamisen ja talouden
visioon.
Kasvo ry:n kopojaoston kokouksessa on käyty. Keskustelua oli mm. sähköisestä kurssipalautteesta.
Digitalisaation opetuspilottiin kuuluva peruskurssi alkaa kakkosperiodissa, tästä on vetovastuu JKK:lla.
Pyritään mainostamaan pilotteja jäsenistölle.
28.9 kopovaliokunnan kokouksessa on puhuttu etenkin kielikeskuksesta ja siihen liittyvistä ongelmista.
8. Vuosijuhlat
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Päätetään, että vuosijuhlat maksavat johtamiskorkeakoululaisille 30e ja ulkopuolisille 40e. Pyritään saamaan
eventti ja kutsut ulos tämän viikon aikana. Kutsuvieraiden ilmoittautuminen olisi viikolla 42 ja muiden
viikolla 43.
Selvitellään Hehkua mahdolliseksi jatkopaikaksi.
YKA on luvannut sponsoroida vuosijuhlia 200e.
9. Kansainvälisyys
Eiliset sitsit sujuivat hyvin. Osallistujia oli 107. Pidetään mahdollisesti jälkipalaveri sitseistä.
KV-tutorhaun pitäisi alkaa pian. Pidetään mahdollisesti myös KV-tutorhakuinfo.
10. Tiedotusasiat
Ollaan yhteydessä myös JKY:n piirissä toimiviin pienempiin ainejärjestöihin, jos he haluavat tehdä JKKinstagramkoonnit.
11. Tamyn järjestökilpailu
Tamylla on käynnissä järjestökilpailu, jonka teemana on järjestöjen välinen yhteistyö. Päätetään osallistua
kilpailuun.
12. Syyskokous ja hallitusinfo
Pyritään pitämään syyskokous joulukuun alussa, mahdollisesti viikolla 48. Pyritään pitämään hallitusinfo
14.11. tai 15.11.
13. MMETA
Aleksi selvittää JKY Boost –raporttien tilannetta apurahan saaneilta.
14. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohtaa selvitellään, pidetään kuitenkin viikolla 42.
15. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 11.42.

