JKY ry
Hallituksen kokous 3/2016
Pöytäkirja
Aika: maanantai 8.2. klo 16
Paikka: JKY:n toimisto

Läsnäolijat:
Sanni Lehtinen (puheenjohtaja)
Katariina Malkamäki (sihteeri)
Kalle Aro
Aleksi Määttä (pöytäkirjantarkastaja)
Johanna Vierinkari (pöytäkirjantarkastaja)
Henna Salosyrjä
1. Kokouksen avaaminen
Kokous avataan ajassa 16.01.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Johanna Vierinkari ja Aleksi Määttä
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Kohdaksi 7 ehdotetaan lisättävän eronneet jäsenet, kohdaksi 8 ehdotetaan lisättävän toimisto ja
kohdaksi 17 muut tapahtumat. Muutokset hyväksytään.
5. Ilmoitusasiat
Puheenjohtajatapaamisessa on puhuttu vapusta ja siihen liittyvistä tapahtumista. On ollut puhetta
Tampereen korkeakoulujen ja Opiskelijan Tampereen yhteisestä tapahtumasta, esimerkiksi
ulkoilmasitsit.
Seuraava kollegio on 18.2. klo 10 kansainvälisyysteemalla.
JKY:n sekä jäsenjärjestöjen puheenjohtajat ja kopot menevät keskustelemaan opintoasioista Heli
Tontin ja Antti Lönnqvistin kanssa 11.2.
Henna Salosyrjä saapui ajassa 16.04
6. Talous
a. Budjettikatsaus
Tilillä on rahaa 1896,64e. Käteiskassoissa on 1753,80e, yhteensä varallisuutta on n. 3600e. Tänä
vuonna voidaan siis tehdä maltillista tappiota. Esimerkiksi vuosijuhliin, JKY-boostiin ja toimiston
sisustamiseen voidaan käyttää varoja.
Hallitussitseistä tehtiin voittoa vajaa 50e. Liitteinä löytyvät kulukorvauslomakkeet ja maksetut
laskut.
7. Eronneet jäsenet
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31.122015 Spatikka ry ja Pareto ry erosivat JKY:stä.
8. Toimisto
Kulkuoikeuksia toimistolle ovat pyytäneet:
Iltakoulu ry: Markus Rahja (pj) ja Jasmin Assulin (vpj)
Staabi ry: Roosa Virtanen (pj) ja Joel Auranen (vpj)
Hallat ry: Linnea Mäkinen (pj)
AdHoc ry: Maarti Ehrama (pj) ja Eeva Peltoniemi (vpj)
VOO ry: Sanna Aalto (pj) ja Kaisa Loimu (kopo)
Tariffi ry: Niko Karhapää (pj) ja Tapio Punkka (vpj)
Hallopedit: Petra Kantola, Eero Kiiski ja Sonja Julkunen
Myönnetään kulkuoikeudet edellä mainituille henkilöille.
AdHoc pyysi lisäksi käyttöönsä kaapin. Heille päätetään oikeus käyttää kaappia no. 188
Päätetään, että järjestöt saavat käyttää JKY:n kahveja, teetä ja maitoja. Maitoihin tulee merkitä
avauspäivämäärä.
Päätetään, että valtuutetaan Kalle Aro ja kumppanit ostamaan maksimissaan 100e toimistoon
kahvikuppeja ja sisustustavaroita Ikeasta.
Toimiston voi nyt varata toimiston kalenterin kautta. Toimistoa voivat muuten käyttää hallituksen
jäsenet vapaasti.
Päätetään, että vanhaksi menevät elintarvikkeet saa heittää pois ilman muiden hallituslaisten
hyväksyntää

9. Koulutuspolitiikka
JKK:n kopot tapaavat 15.2. klo. 16. Päätetään, että kopotapaamiseen saa hankkia syötävää 15e.
Tamyn kopovaliokunta tapaa 9.2. Tästä tietoa ensi kokouksessa.
Tällä hetkellä näyttää siltä, että Tampere3 vaikutukset johtamiskorkeakouluun jäävät vähäisiksi.
Tällä viikolla pidetään puheenjohtajatapaamisia. Puhutaan siitä, miten JKY:n rooli nähdään ja miten
erityisesti kauppatieteet on edustettuna, kun hallituksessa ei ole heidän edustajiaan. Päätetään
myöntää 20e syötävää varten puheenjohtajatapaamisiin.

10. Tiedotusasiat
a. Fuksilehdet
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Toimitusvastaaviin on oltu yhteydessä ja fuksilehtiin tehdään juttu JKY:stä. Staapiseen
mahdollisesti juttu jo seuraavaan lehteen, koitetaan saada juttua JKY-boostista.
Päätetään panostaa fuksilehtiin, niin että JKY tulisi fukseille paremmin tutuksi.
b. Muut tiedotusasiat
Mietitään mahdollisuutta muuttaa nettisivut esimerkiksi Sigmaticille. Päätetään myös kysellä/etsiä
ihmisiä, jotka voisivat muokata kokonaan uudet sivut. Päätetään keskustella siitä, mitä sivut
sisältävät Facebookissa.
Pyydetään Venla Monter tekemään JKY-boost -juliste pientä palkkiota vastaan.
11. Suhdetoiminta
a. JKY-boost
JKY jakaa maksimissaan kolme (3) sadan (100) euron tukirahaa. Päätetään, että tuemme sekä
hankintoja ja tapahtumia niin yksityishenkiöille, kuin järjestöillekin JKK:n alaisuudessa. Hallitus
päättää hakemuskohtaisesti myönnetäänkö raha. Päätetään hakemusdeadlineksi 31.3.2016 klo
23.59. Hakemukset toimitetaan Aleksi Määtälle osoitteeseen jky-hallitus@uta.fi. Päätökset
hakemuksista tehdään huhtikuun puoleenväliin mennessä.
b. Muut suhdetoiminta-asiat
YKA:lta saadaan sponsorointia 500e. Maaliskuun alussa suhdetoimintavastaavat tapaavat aja
miettivät työelämätapahtumaa.
12. Kansainvälisyys
a. JKY-sitsit
31.3. on JKY:n kansainvälisyyssitsit. Pinni 57 on varattu tätä varten, hinta on 350e. Tulevina
viikkoina on tarkoitus nähdä Boomin, Staabin ja ESN:n kansainvälisyysvastaavien kanssa sitsien
tiimoilta.
b. Muut kansainvälisyysasiat
Syksyllekin on kaavailtu kansainvälisyyssitsejä. Kaavailtiin kv-tutorhakuinfoa maaliskuulle.
Seuraava kollegio on kansainvälisyysteemalla. Puhutaan erityisesti vaihto-oppilaiden
mahdollisuudesta osallistua järjestöjen tapahtumiin. On pohdittu myös mahdollisuutta järjestää
vaellusretki varsinkin vaihto-opiskelijoille johonkin Tampereen lähimaastoon.
13. Hallitussitsit
Hallitussitseistä on tullut positiivista palautetta. Voitolle jäätiin vajaa 50e.
14. Puistofutis
Ehdotetaan, että puistofutis alkaisi n. klo 15 ja jatkuisi klo 19 asti. Jatkopaikaksi on ehdotettu Pinni
57 sekä Amos klubia. Koitetaan mahdollisesti houkutella mukaan myös JKY:n ulkopuolisia
jäsenjärjestöjä. Koitetaan saada myös Red Bull mukaan puistofutikseen.
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Ehdotettiin, että jos JKY tarjoaa pelaajille esimerkiksi syötävää/juotavaa, voidaan pyytää pieni
osallistumismaksu.
15. Johtajuussymposium
Johtajuusysmposiumista on kokoustettu ja päiväksi on päätetty 7.9. Teema on kriisijohtaminen.
JKY:n vastuulla on opiskelijaohjelma, sekä jatkojen ideointi. Seuraava kokous on 15.2. klo 11.
Ennen tätä tulisi viedä alustava budjettiesitys Antti Lönnqvistille. JKY saisi käyttää 2500-3000e
haalarimerkkeihin, valokuvaukseen, DJ:seen, passeihin, musiikkiesitykseen yms Symposiumia
varten. Koitetaan etsiä DJ ja bändi, molemmille maksettaisiin maksimissaan 300e.
Aleksi Määttä poistui klo. 17.59
16. Vuosijuhlat
Päivämääräksi päätetään 25.11. Konseptia ja pukukoodia mietitään. Paikaksi kaavailtiin
Messukylän työväentaloa. Mietittiin, että Synergosilta voisi pyytää puhujaa vuosijuhlille.
17. Muut tapahtumat
On ollut puhetta tapahtumasta, joka kokoisi jäsenjärjestöjen jäseniä viettämään aikaa rennoissa
merkeissä. Kaavaillaan JKY Kalja –tapahtumaa 18.3 illalla kollegion jälkeen.
18. MMETA
Muuta mainittavaa esille tulevaa asiaa ei ole.
19. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraavan kokouksen ajankohdaksi päätettiin 18.2. klo 12.00 JKY:n toimistolla.
20. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 18.27.

