JKY ry
Pöytäkirja
Hallituksen kokous 2/2016
Aika: sunnuntai 24.1.2016
Paikka: Väinämöisenkatu 7, Tampere
Läsnäolijat:
Sanni Lehtinen (pj)
Katariina Malkamäki (sihteeri)
Kalle Aro
Aleksi Määttä
Johanna Vierinkari
Henna Salosyrjä
1. Kokouksen avaaminen
Kokous avataan ajassa 17.06
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Aleksi Määttä ja Kalle Aro

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esityslista hyväksytään sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat
Maksukortti hankittu JKY:n tilille ja tilinkäyttöoikeudet on siirretty Kalle Arolle ja Sanni
Lehtiselle. JKY:lle on tehty nyt Instagram-tili. Boomin vuosijuhlille on tullut kutsu, mietitään
kuka menee edustamaan.
6. Talous
Yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä 2669,77e. Lisäksi on käteiskassa, jossa on n. 2000e. Viime
vuonna JKY teki 1000e voittoa.
Päätetään antaa Kalle Arolle lupa maksaa itse korkeintaan 20e ja Sanni Lehtiselle korkeintaan
50e sellaisia kulukorvauksia, joita ei ole selkeästi merkitty
pöytäkirjaan/toimintasuunnitelmaan. Kuitenkin selkeästi ennalta merkityt kulut voidaan
hyvittää ilman hallituksen suostumusta.
Yksikön ulkopuolisten vuosijuhlien kohdalla päätetään JKY:n maksamasta korvauksesta
tapauskohtaisesti.

Valtuutetaan Kalle Aro ostamaan sitsitarvikkeita hallitussitseille 26.1. korkeintaan 430:lla
eurolla.
Keskusteltiin hankinnoista. Päätetään, että Kalle Aro käy ostamassa termospullon n. 60-70e.
Esitettiin, että lähestyisimme Moccamasteria sponsoroinnin tiimoilta. Päätetään pyytää
Moccamasterilta sponsorointia.
7. Hallitussitsit
Sitsit ovat 26.1. klo 19.00. Henkilökuntaan on ilmoittautunut 6 hlö. Sitseille osallistuu 76 hlöä.
8. Koulutuspolitiikka
27.1. klo 15.00 Tampere-info. JKK:n jäsenjärjestöjen kopot tapaavat lähitulevaisuudessa. 11.2
JKY:n ja jäsenjärjestöjen puheenjohtajat ja kopot tapaavat Heli Tontin. Ensimmäinen
symposiumkokous on klo 10 keskiviikkona 27.1.
9. Kansainvälisyys
Boomin, Staabin ja Iltakoulun kansainvälisyysvastaaviin ollaan oltu yhteydessä ja pohditaan
yhdessä yhteistyötä. Puistofutiksesta on kaavailtu kansainvälisempää tapahtumaa, tästä
ollaan yhteydessä jäsenjärjestöihin. On pohdittu, että vaihto-oppilaat maksaisivat jonkinlaisen
jäsenmaksun JKY:lle ja JKY jakaisi tämän summan alajärjestöjen kesken. Tämä oikeuttaisi
osallistumaan jäsenjärjestöjen tapahtumiin. Keskustellaan kuitenkin ensin
osallistumismahdollisuuksista ilman jäsen- tai kannatusmaksuja.
10. Työelämätapahtuma
Alajärjestöjen kanssa on keskusteltu asiasta. On kuitenkin puhuttu, että tapahtumaa ei
välttämättä ole järkevää järjestää keväällä, koska se menisi päällekkäin jäsenjärjestöjen omien
työelämätapahtumien kanssa. Synergos on kertonut olevansa kiinnostunut yhteistyöstä
muutenkin kuin symposiumin suteen, joten tätä voisi hyödyntää työelämätapahtuman
järjestämisessä.
YKA:n kanssa tehtävää sopimusta täytyy muokata viimevuotisesta, summa pysyy samana eli
500e.
Pohditaan jos saataisiin yhteistyökumppaneiksi muitakin järjestöjä, esimerkiksi Synergos.
11. Johtajuussymposium
Ensimmäinen kokous 27.1. Symposiumin alustavaksi päiväksi on kaavailtu 1.9. Teemaksi on
kaavailtu kansainvälisyys.
12. Kollegio
Tulevien kollegioiden teemoiksi ehdotetaan esimerkiksi kansainvälisyyttä ja Tampere3kollegiota.
13. Tiedotusasiat

Päätetään, että tehdään uusi gmail-tili JKY:n toimiston varaamista varten. Päätetään myös,
että instagram-tilin käyttöoikeudet annetaan kaikille hallituslaisille. Katariina Malkamäki
selvittää jäsenjärjestöjen tutorvastaavilta, jos fuksilehtiin saa jutun JKY:stä. Tiedustellaan
mahdollisuutta saada hallituslaisille omat JKY-päätteiset sähköpostit pestin mukaan.
14. MMETA
Pohdittiin puistofutiksen käytännön asioita, esimerkiksi kuka hoitaa tuomaroinnin. Pyydetään
mahdollisesti RedBullia sponsoroimaan / soittamaan musiikkia. Ehdotettiin klubi 57
vuokraamista etkopaikaksi puistofutikselle. Ollaan yhteydessä tutorvastaaviin JKY:n
osallistumisesta fuksiviikoille esimerkiksi rastinpitämistä. Ehdotettiin JKY-boost kanavaa,
jonka kautta johtamiskorkeakoululaiset voisivat hakea pientä avustusta omiin tapahtumiinsa
JKY:ltä. Hallituksen kuvaus suoritetaan 25.1.
15. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätetään 8.2 klo 16.00.
16. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 19.13.
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