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Läsnäolijat 

Sanni Lehtinen (puheenjohtaja) 
Katariina Malkamäki (sihteeri) 
Aleksi Määttä 
Kalle Aro 
Johanna Vierinkari 
Henna Salosyrjä 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Kokous avataan ajassa 12.02 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Kalle Aro ja Aleksi Määttä.  

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksytään kokouksen työjärjestykseksi sellaisenaan.  

5. Ilmoitusasiat ja posti 

Iltakoulun Marrasjuhlille tulee hankkia lahja.  

Järjestösitsien ilmoittautuminen on edelleen auki halukkaille.   

Lausunto hallopedeistä lähetettiin viime viikolla eteenpäin.  

Tänään pidettiin kopotapaaminen ja tänään on vielä kv-valiokunnan tapaaminen.  

6. Talous 
a. Taloustilanne 

Tilillä on tällä hetkellä 5866,94e.  

Päätetään vujumaksujen eräpäiväksi 18.11.  

b. Laskut ja kulukorvaukset 

Löytyvät liitteenä.  

7. Koulutuspolitiikka 

Kopojen tapaamisessa keskusteltiin kielikeskuksesta ja tieteellisen kirjoittamisen kurssin siirtämisestä 
kandisemman yhteyteen. Puhuttiin myös abi-infopankista, mikä tarkoittaisi että olisi koordinoitu ryhmä, joka 
kävisi esittelemässä JKK:ssa opiskelua. Tähän olisi oma koordinaattori ainejärjestöillä sekä toimikunta.  

Tampere3:n ristiin opiskelusta tehdään kysely, jolla selvitetään miten hyvin järjestelmä toimii ja kuinka 
paljon sille ylipäätään on kysyntää.  
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On myös suunniteltu kyselyn tekemistä siitä, miksi 55 opintopistettä ei tule kaikilla opiskelijoilla täyteen. 
Tämä toteutuu ainakin Staabilla, mahdollisesti myös Boomilla ja Iltakoululla.  

Kollegio pidettiin viime viikolla. Puhuttiin mm. Tampere3 talouden ja johtamisen visiosta ja visiota 
kommentoitiin. Lisäksi puhuttiin JKY:n toimiston viereen tulleen ryhmätyötilan sisustuksesta. Seuraava 
kollegio on 24.11.  

8. Vuosijuhlat 

Palatsilta saadaan vielä uusi menu vuosijuhlia varten.  

Facebook-event pyritään saamaan tänään ulos.  

Pyritään saamaan Villivisiolta kuvaaja tilaisuuteen sekä joku jäsenistöstä kuvaamaan yksilö/ryhmäkuvia 
ihmisistä. 

9. Kansainvälisyys 

Tänään alkaa KV-tutorhaku. Pyritään järjestämään KV-tutorkoulutus 28.11.  

KV-sitseistä saatiin voittoa meille 185e.   

10. Tiedotusasiat 

Antiin ja Vapaaboomariin on menossa mainokset JKY:n hallitushakuinfosta sekä syyskokouksesta. Lisäksi 
näistä infotaan facebookissa ja sähköpostilistoilla. Lisäksi tehdään facebook-event hallitushakuinfosta.  

11. Suhdetoiminta 

YKA:lta saadaan 200e vujusponsorointia.  

12. MMETA 

Mietitään, että ehdotettaisiin seuraavalle hallitukselle hallituskokoonpanoksi niin että tiedotusvastaava olisi 
myös sihteeri. Toimivaa voisi olla yhdistää varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava yhdeksi 
pestiksi ja rahastonhoitaja ja suhdetoimintavastaava yhdeksi.  

13. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous pidetään 15.11. 13.00.  

14. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 13.19.  
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_________________________________________ ________________________________________ 

Sanni Lehtinen (puheenjohtaja)  Katariina Malkamäki (sihteeri) 

 

 

 

_________________________________________ ________________________________________ 

Kalle Aro (pöytäkirjantarkastaja)  Aleksi Määttä (pöytäkirjantarkastaja) 


