JKY ry
Hallituksen kokous 7/2016
Esityslista
Aika: torstai 7.4. klo 12.07
Paikka: JKY:n toimisto

Läsnäolijat:
Sanni Lehtinen (puheenjohtaja)
Aleksi Määttä
Kalle Aro (sihteeri)
Henna Salosyrjä (pöytäkirjantarkastaja)
Johanna Vierinkari (pöytäkirjantarkastaja)

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 12.07
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Ehdotetaan sihteeriksi Kalle Aroa. Ei muita ehdotuksia. Hyväksytään Kalle Aro kokouksen
sihteeriksi.
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Henna Salosyrjä ja Johanna Vierinkari.
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Sanni Lehtinen ehdottaa kohdaksi 11. 
Tampere3
. Johanna Vierinkari ehdottaa kohdaksi 12.
Kansainvälisyys
. Hyväksytään muutokset.
6. Ilmoitusasiat
Ylimpien elinten tapaaminen järjestetään 16.4. Kalle Aro ja Aleksi Määttä osallistuvat.
7. Talous
a. Taloustilanne
Tilillä tällä hetkellä 2984,54€. Kvsitsien tuloja on vielä saamatta ja tilittämättä. Päätetään
jättää perimättä kaudelta 2014 jääneet siirtosaamiset tositteiden puutteen, epäselvyyksien ja
pienten taloudellisten menetysten takia.
b. Laskut ja kulukorvaukset
Maksettu sitsikuluja hallituksen päätöksen mukaisesti.
Lasku: Grano (Hallitusjulisteet 20 kpl) 28.40€, maksetaan selvitysten jälkeen.
Kulukorvaus: Sanni Lehtinen (PRHmaksu) 20.00€
8. Menneet tapahtumat
a. Kvsitsit 31.3.
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Sitsit sujuivat hyvin. Osallistujia oli runsaasti (92) ja tarjoilut olivat maittavia. Kysyntää
tapahtumalle selkeästi on. Pohditaan sitseistä ylijääneiden tarvikkeiden kohtaloa. Päätetään
lunastaa ylijääneet elintarvikkeet JKY:n käytettäviksi tulevia tapahtumia varten.
b. Kevätkokous 6.4.
Kevätkokoukseen osallistui 14 jäsentä, joissa 6 äänivaltaista. Kevätkokokouksessa
hyväksyttiin vuoden 2015 toimintakertomus ja tilinpäätös. Entinen puheenjohtaja Tuomas
Koivisto vastasi toimintakertomukseen liittyviin kysymyksiin. Muistetaan lisätä viime
vuonna tapahtunut jäsenten eroaminen tämän vuoden toimintakertomukseen.
c. Muut menneet tapahtumat
Ei muita menneitä tapahtumia.
9. Toimintaavustus
TAMY:n toimintaavustuksen summa on 896,02€. Avustus saapuu tilille lähipäivinä.
10. JKY Boost
Hakemuksia ovat lähettäneet:
Bosa ry  Aasiailta
Staabi ry  hallintotieteilijäsitsit
Luontoliiton harjoittelijat  vegaanikokkausiltama kvopiskelijoille
Juju ry  Helsingin excursio
Tariffi ry ja VOO ry  verkostoitumisilta
Tampereen Eurooppanuoret (TEN)  Brysselin excursio
Ad Hoc ry  Henkilökunnan jäsenen eläköitymisjuhla
Kerrataan kriteerit: poikkitieteellisyys, yhteisöllisyyden rakentaminen ja uudet ideat.
Keskustelua myös hakemuksia jättäneiden yhdistysten rahan tarpeesta ja hakemusten
suunnitelmallisuudesta.
Hyväksytään yksimielisesti seuraavat hakemukset:
Juju ry:n hakemus
Tariffi ry:n ja VOO ry:n hakemus
Äänestetään Bosa ry:n ja TEN:n hakemusten välillä.
Bosa ry (2 ääntä)
TEN (3 ääntä)
Hyväksytään TEN:n hakemus Brysselin excursioon kolmanneksi rahoituksen saajaksi.
11. Tampere 3
Puheenjohtaja Sanni Lehtinen on ottanut yhteyttä Tietojohtamiskiltaan ja Tuotantotalouden
kiltaan. Tarkoituksena järjestää JKY: piirissä toimivien ainejärjestöjen ja em. TTY:n kiltojen
yhteinen keskustelutilaisuus liittyen T3prosessiin.
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TAMY on pyytänyt kommentteja uutta strategiaansa ja ylioppilaskuntien yhdistämistä
varten. JKY:n piirissä toimivat järjestöt ovat lähettäneet vastauksensa. Todetaan, että JKY:n
ei tarvitse lähettää lisäksi omaa kannanottoaan.
12. Kansainvälisyys
KVtutorhaku päättyi 3.4. Hakemuksia tuli 45 ja kaikki pääsevät tuutorointitehtäviin.
Pohditaan kvsitsien ajankohtaa ja yhteistyötä ESN:n kanssa.
13. Tiedotusasiat
Uudet nettisivut ovat nyt käytössä. Kaikki kunnia Hennalle bannerin tekemisestä. JKY:n
hallituksen yhteinen drive on yhtä spaghettia. Päätetään, että jokainen hallituksen jäsen
järjestää vastuualueelleen kuuluvat kansiot. Keskustelua symposiumin yritysrekryesitteen
kosmeettisesta ilmeestä.
14. Koulutuspolitiikka
Kopovastaava Kalle Aro tiedotti hallitusta T3prosessista, yksikkörakennemuutoksesta ja
yliopiston rahoituksesta. Menneitä kopotapahtumia: kopococktail ja T3ideatori. Seuraava
kollegio järjestetään to 21.4 klo 13 paikassa xxx. Teemaksi on toivottu
korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle
 tapahtuman suunnittelua. Pyydetään opintopäällikkö
HeliMaija Tonttia vieraaksi kollegioon.
15. Suhdetoiminta
Staabin, Iltakoulun ja Boomin työelämävastaavat tapaavat JKY:n johdolla 8.4. Yritysrekry
symposiumia varten on sujunut yli odotusten!
16. Puistofutis
Pohditaan puistofutiksen sijaintia. Ongelmana sorsapuiston mahdollinen mutaisuus.
Vaihtoehtona sorsapuiston nappulakenttä. Tapahtuman odotettu suuri suosio rajoittaa
järjestämispaikkoja. Ilmoittautuminen on käynnissä. Varataan puistofutiksen budjettiin 50€
tarjoiluihin ja muihin kuluihin. Tuomarit hankitaan mahdollisimman pian.
17. Johtajuussymposium
Keskustelua karonkan standup koomikosta. Todetaan, että koomikon täytyy täyttää Niko
Kivelän kokoinen aukko karonkan pääesiintyjänä. Mahdollisista budjettiylityksestä
keskustellaan Synergoksen kanssa. Päätetään perua toinen pääesiintyjä, mikäli budjetti näin
vaatii. Päätetään, että neuvottelujen pohjalta Kalle Arolla on hallituksen valtuutus varata
Ilari Johansson symposiumin karonkkaa varten. Symposiumin nettisivut avataan pian.
Symposiumin haalarimerkkien ja passien suunnittelu alkaa, kun symposiumin yleisilme on
tiedossa  oletettavasti lähipäivinä.
18. Vuosijuhlat
Ei mainittavaa vuosijuhlista.
19. MMETA
Keskustelua linjauksista JKY:n instagramiin liittyen.

JKY ry
Hallituksen kokous 7/2016
Esityslista
Aika: torstai 7.4. klo 12.07
Paikka: JKY:n toimisto
20. Seuraavan kokouksen ajankohta
Seuraava hallituksen kokous järjestetään ti 26.4. klo 14.00
21. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 14.01.

