JKY ry
Hallituksen kokous 11/2016
Esityslista
Aika: keskiviikko 24.8. klo 9
Paikka: JKY:n toimisto
Läsnäolijat
Sanni Lehtinen, Johanna Vierinkari, Aleksi Määttä, Henna Salosyrjä, Kalle Aro (saapui 9.48)

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avataan ajassa 9.13.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen sihteerin valinta
Valitaan Henna Salosyrjä kokouksen sihteeriksi.
4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Aleksi Määttä ja Johanna Vierinkari.
5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Vaihdetaan kohtien 7. ja 8. käsittelyjärjestystä. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla.
6. Ilmoitusasiat
Staabin 50v. vuosijuhlille on tullut kutsu. Päätämme edustajat myöhemmin loppujen hallituksen
edustajien ollessa paikalla.
Symposium-haalarimerkit ovat saapuneet.
7. Talous
a. Taloustilanne
Tilillä on rahaa 3172,275€. Käteiskassassa on 155,10€, josta 10,10€ ylimääräistä.
Taloustilanne on hyvä ja toimintasuunnitelman mukainen.
Symposium-laskut lähtevät tapahtumapäivänä Synergokselle.
JKYlle on avattu uusi tili nimeltä ”Edunvalvonta-edunvalvonnan menot-kokouskulut-3070”.
Tilin tarkoituksena on jäljittää kollegiokuluja.
b. Laskut ja kulukorvaukset
Symposiumin haalarimerkkilasku on saapunut ja maksettu.

8. Johtajuussymposium
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Kv-tori
Kv-torille on hankittu sisäänheittäjiä. 31.8. klo 9.00 kokoustetaan Ely-keskuksen kanssa.
muotoile: Kv-torille on luvattu paikka Pinni B:n aulasta, paikkoja 28.. jne
Yritystori
Yritystorin sisäänheittäjät ovat hankinnassa järjestöjen kautta. Pohdittiin mahdollisuutta
Johtajuussymposium-paitojen hankintaan vapaaehtoisille. 11 yritystä ja organisaatiota on
osallistumassa. Keskusteltiin yritystorin mainonnasta Facebookissa, päätettiin spämmätä
mahdollisimman monessa kanavassa.
Opiskelijaohjelma
Debatin ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 28.8. Juju ja Hallat ovat ilmoittaneet, etteivät pääse
osallistumaan. Julkkistuomareksi pohdittuihin Rosa Meriläiseen ja Ilmari Nurmiseen ei ole saatu
yhteyttä. Uta Debate Societyn yhteyshenkilön kanssa kokoustetaan torstaina 1.9. Debatin
palkinnoksi on päätetty saunailta YO-talolla (su-ma), voittajajärjestö varaa iltansa itse. PJ-kilpailun
palkinnoksi päätetään hankkia Juveneksen 15€ lahjakortti sekä skumppapullo. Opiskelijaohjelman
kahdelle juontajalle hankitaan 15€ lahjakortit Juvenekselle.
Mainonta:
Ilari Johanssonista postataan video Facebookiin. Aamulehti mainostaa paneeliaan omatoimisesti
mm. nettisivuillaan. Tapahtuman virallinen hashtag sosiaalisessa mediassa on #johtajuussymposium.
Spämmättään mahdollisimman monessa somekanavassa.
Seminaarit:
Paneeleissa kaikki on kunnossa.
Karonkka:
Jari Mäkäläinen on tulossa juontajaksi. Ilari Johanssoniin otetaan varmistukseksi yhteyttä
mahdollisimman pian. Ilonan kanssa yhteydenpito sujuu hyvin, päätetään tiedustella drinkkilippujen
hintaa. Lähetetään kutsu ainejärjestöjen hallituksille ja henkilökunnalle. Pukukoodina smart casual.

Kalle Aro saapui ajassa 9.48.

9. Kansainvälisyys
Vaihtaritapahtuman päivämääräksi on muutettu 31.8. ja tapahtumapaikaksi vaihdettu Yo-talo.
Tapahtuma alkaa klo 18. Facebook-event julkaistaan mahdollisimman pian. Tapahtuman ohjelma on
suunnitteilla. Tiedustellaan mahdollisuutta musiikkiin ja mikkiin Red Bullin kautta. Pyritään
saamaan paikalle mahdollisimman paljon kv-tuutoreita. JKY:n esittely tapahtuman alussa.
Kv-sitsit järjestetään yhteistyössä ESN Inton kanssa 4.10. Tapahtumasta kokoustetaan ensimmäisen
kerran viikon 35. alussa. Tapahtumapaikasta keskustellaan järjestävien tahojen kanssa.
Johanna edusti JKYtä Tamyn kv-opiskelijainfossa 23.8.
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Facebook-ryhmä School of Management International perustetaan tällä viikolla. Ryhmä on avoin
kaikille.
10. Suhdetoiminta
Johtajuussymposiumin suhdetoiminta käsitelty kohdassa 8. Ei muuta käsiteltävää.
11. Tiedotusasiat
Johtajuussymposiumin tiedotus käsitelty kohdassa 8.
Vanhat nettisivut pitää saada automaattisesti ohjautumaan uudelle sivustolle.
12. Koulutuspolitiikka
Kesän aikana on ollut suhteellisen hiljaista.
Kv-maisteriohjelman seuraava kokous 1.9.
Kalle ja Sanni ovat osallistumassa 19.9. yksikköjärjestöjen rakennetta koskevaan
keskustelutilaisuuteen.
Keskusteltiin opintosuuntakohtaisten ainejärjestöjen edunvalvonnan varmistamisesta korkeakoulujen
yhdistymisen yhteydessä. Pohdittiin mahdollisuutta TTYn, TAMKin ja opintosuuntaisten
ainejärjestöjen tapaamiseen. Sanni osallistui viikolla 33. alustavaan palaveriin koskien talouden ja
johtamisen liittämistä neljänneksi kärjeksi Tampere3-prosessiin. Palaverin osallistujilta tuli
mielipiteitä puolesta ja vastaan. Seuraava palaveri on 6.9., jolloin tehdään tarkempi päätös visiosta.
Keskustelemme aiheesta jäsenjärjestöjen kanssa kollegiossa 24.8.
Tamy hakee hallitukseensa yhtä uutta jäsentä.
Kopovaliokuntaan haetaan yhtä uutta jäsentä.
Norssin lukiolaiset ovat toistaiseksi jäämässä kampusalueelle.
PJ-tapaamisessa keskusteltiin Norssin lukiolaisten oleskelusta kampusalueella. Boomi on
järjestämässä lukiolaisille päivä kauppatieteilijänä-tapahtumaa. Lukiolaisilla on mahdollisuus
osallistua osalle peruskursseista. Seuraava pj-tapaaminen 19.9.
Johtamiskorkeakoulun dekaaniksi on valittu Antti Lönnqvist.
Tampere3-ristiinopiskelu on mahdollista syksystä 2016 alkaen. Tarjonta on laaja, mutta suuri osa
kursseista vaatii edeltäviä opintoja. TTY:n kielikurssien tarjonta on supistunut viime vuodelta.
Seuraava kollegio 24.8. klo. 16.
13. Vuosijuhlat
Ei uusia asioita.
14. MMETA
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Ensi maanantaina 29.8. klo 11.00 JKY:n esittely kaikille uusille Johtamiskorkeakoulun fukseille.
29.8. Iltakoululle esittely pubivisassa klo 18.00.
30.8. Boomille esittely kampuskierroksella klo 13–17.00.
1.9. Staabille esittely tutustumisbileissä klo 17.00.
15. Seuraavan kokouksen ajankohta
6.9. klo 16.00 toimistolla.
16. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetään ajassa 11.29.

