JKY ry
Hallituksen kokous 6/2016
Pöytäkirja
Aika: keskiviikko 23.3. klo 8
Paikka: JKY:n toimisto
Läsnäolijat
Sanni Lehtinen (puheenjohtaja)
Katariina Malkamäki (sihteeri)
Kalle Aro
Aleksi Määttä (pöytäkirjantarkastaja)
Johanna Vierinkari
Henna Salosyrjä (pöytäkirjantarkastaja)
1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 8.10.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Henna Salosyrjä ja Aleksi Määttä.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat
Tänään on puheenjohtajatapaaminen ja puheenjohtajasitsit. JKY:lle on tullut kutsu Kannunvalajien
vuosijuhlille.
6. Talous
a. Taloustilanne
Käteiskassa on tilitetty ja tilillä on tällä hetkellä 3513,62e. YKA:n yhteistyösopimus saapui.
b. Laskut ja kulukorvaukset
Ei ole tullut laskuja tai kulukorvauksia.
7. Menneet tapahtumat
a. Kv-tutorhakuinfo 14.3.
Paikalle saapui sopivasti ihmisiä ja syntyi hyvää keskustelua. Paikalla oli myös vaihto-opiskelijoita
puhumassa.
b. Kollegio 18.3.
Kollegiossa oli 18 ihmistä. Antti Lönnqvist oli mukana, kun käsiteltiin johtokunnan esityslista. Lisäksi
puhuttiin Tampere3, yksikkörakenneuudistuksesta, kv-maisteriohjelmasta ja johtajuussymposiumista.
c.JKY-kalja 18.3.
Paikalla oli 11 ihmistä ja keskusteltiin ja verkostoiduttiin.
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8. Toiminta-avustus
Tamy ei ole vielä päättänyt toiminta-avustuksista. Avustuksen suuruus selviää huhtikuun alussa ja se
maksetaan, kun kevätkokouksen hyväksymät dokumentit on lähetetty Tamylle.
9. Tiedotus
Nettisivujen muokkaaminen on vielä kesken. Ollaan yhteydessä Granoon hallitusjulisteiden tilaamisesta.
10. Koulutuspolitiikka
Yksikkörakennemuutos tulee vähentämään yksiköiden määrän viiteen. On ollut keskustelua kv-maisterista ja
sen suunnittelu jatkuu.
Kopovaliokunnassa on puhuttu Tampere3:sta, yksikkörakennemuutoksesta ja kv-maisteriuudistuksesta.
Mietittiin myös, että voisi tavata TTY:n tuotantotalouden ja tietojohtamisen kiltojen edustajien kanssa ja
jutella Tampere3 uudistuksista.
11. Suhdetoiminta
Pyritään viemään eteenpäin yritystoria ja muokkaamaan yhtenäinen kirje, jonka voisi lähettää yrityksille.
12. Kv-sitsit
Maanantaina kokoustettiin kv-sitseistä. Sovittiin, että JKY maksaa kaikki kulut ja ainejärjestöt maksavat
pääsymaksurahat JKY:lle. Pohditaan eri vaihtoehtoja alkoholitarjoilujen ostamisesta ja päätettiin korvata
matkakulut sitsitarvikkeiden kuljettamiseen. Päätetään antaa maksimissaan 300e sitsijuomien hankintaan.
13. Puistofutis
Tapahtumavastaavien kanssa on kokoustettu ja on todettu, että Klubi 57 –jatkot saattavat olla liian suuret
Puistofutista varten. Hyvä vaihtoehto voisi olla Sorin sauna niin, että jatkot olisivat pienimuotoisemmat.
Selvitellään myös, ketkä pyydetään tuomareiksi. Huhtikuun alussa tehdään Facebook –event ja pelaamaan
ilmoittautuminen päättyy 10.4.
14. Johtajuussymposium
Kollegiossa puhuttiin johtajuussymposiumista, ja myös yksikön kanssa on juteltu. Järjestöt saavat 15.4. asti
hankkia yrityksiä ja he saavat koko palkkion, paitsi yleisiin kuluihin menevän summan.
Stand up –koomikkotarjouksia on tullut:
Miika Petterson, 1000e 30min.
Anitta Ahonen, 1100e 30min.
Jakke Björklund, 1200e 30min.
Ilari Johansson, 2400e 25min, alustava tarjous, koitetaan saada vielä parempi tarjous.
15. Vuosijuhlat
Vuosijuhlista ei ole mitään uutta.
16. Kevätkokous
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Kevätkokous on 6.4. ja paikka on Pinni A 2057 kello 16. Aino Haaranen on lupautunut sihteeriksi
kevätkokoukseen.
17. MMETA
Ei ole muuta mainittavaa esille tulevaa asiaa.
18. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava kokous on 7.4. klo 12.
19. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 9.49.
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