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Läsnäolijat: 

Maarika Kujanen (pj) 

Sofia Lindström (sihteeri) 

Mia Mustonen 

Henri Niemi 

Joel Oranen 

Sara Österberg 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.07.  

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta  

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sara Österberg ja Henri Niemi.  

 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

5. Ilmoitusasiat  

Maarika Kujanen ja Joel Oranen kävivät viemässä Heli Tontille terveiset edellisessä 

kollegiossa käydystä club60 -keskustelusta.  

Seuraava kollegio pidetään keskiviikkona 19.4. klo 14.  

Maarika Kujanen on osallistunut tamyn pj-tapaamiseen.  

Päätetiin, että Sofia Lindström ja Joel Oranen edustavat Kannunvalajien vuosijuhlilla.  

 

6. Talous 

 

a) Taloustilanne 

JKY:n tilillä on tällä hetkellä n. 2930 euroa.  

 

b) Laskut ja kulukorvaukset 

JKY on saanut Boomilta laskun kv-sitsien tilavuokrasta.  

 

Hyväksyttiin korvattavaksi seuraavat kulut: 

Boomin kv-vastaavalle Lili Fanille kv-sitsien kulut.  

Iltakoulun kv-vastaavalle Eveliina Kuusistolle kv-sitsien kulut.  

 

c) Muut talousasiat 

Mia Mustonen tarkistaa, milloin yritystorin laskutukset hoidetaan.  

Mia Mustonen laskuttaa YKA:a tehdyn yhteistyösopimuksen mukaisesti.  
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7. Yhdistyksen y-tunnus 

Mia Mustonen ei ole voinut ottaa uutta laskutusohjelmaa käyttöön ilman y-tunnusta. Lisäksi 

esimerkiksi monissa sopimuksissa tarvittaisiin y-tunnustusta. Päätettiin, että JKY hankkii 

yhdistykselle y-tunnuksen. Maarika Kujanen huolehtii y-tunnuksen hankkimisesta.  

 

 

8. Koulutuspolitiikka 

Joel Oranen on osallistunut Tamyn järjestämille kopo-cocktaileille ja kopovaliokunnan 

kokoukseen. Joel Oranen osallistuu huomenna ylioppilaskuntakyltereiden tapaamiseen.  

Joel Oranen järjestää myös ensi viikolla kopo-vastaavien tapaamisen.  

 

 

9. Kansainvälisyys 

a) Kv-sitsit  

Sitsit onnistuivat erinomaisesti ja osallistujia oli 43 henkilöä. Sitsien lopullinen budjetti 

oli n. 695 euroa ja siihen sisältyi Ravintola Semaforilta saatu sponsorituki, mutta yksi 

kulukorvaus on vielä tulossa. Sitsit järjestettiin klubi57:lla, jonka vuokra oli 350 euroa.  

Ravintola Semaforin kanssa tehtiin 50 euron sponsorisopimus ja jatkot järjestettiin 

kyseisessä ravintolassa. Tappiota tuli noin 30-40 euroa, joista puolet laskutetaan ESN 

Intolta.  

 

b) Muut kansainvälisyysasiat 

Kv-tutorhaku on päättynyt ja hakemuksia tuli 39. Tutoreiden määrä on riittävä ja se 

tarkoittaa, että jokainen tutor saa neljä opiskelijaa tutoroitavakseen.  

 

 

10. Tiedotus 

Mia Mustonen tekee JKY:n nettisivuille club60 -informaatiopalkin.  

Maarika Kujanen lähettää ainejärjestöjen tiedotusvastaaville JKY:n esittelytekstin 

laitettavaksi nettisivuille.  

 

 

11. Suhdetoiminta 

Sofia Lindström ja Maarika Kujanen sopivat tapaamisen Synergoksen Harri Talosen kanssa 

sponsorointiin liittyen.  

 

12. Tapahtumat 

a) Vappu Championships 

Hyväksyttiin Henri Niemen laatima budjetti 350 euroa, josta JKY:n osuus on 50 euroa. 

Budjettiin ei olla laskettu mahdollisia katoksia. Tällä hetkellä rastinpitäjiä on 

ilmoittautunut seitsemän ja osallistujia noin 90.  

Kokouksessa sovittiin hallituslaisten kesken alustava työnjako.  
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b) Johtajuussymposium 

Maarika Kujanen ja Henri Niemi osallistuivat Johtajuussymposiumin työryhmän 

kokoukseen viime maanantaina.  

Kansainvälisyystorin järjestämisestä ei vieläkään ole varmuutta.  

Kokouksessa oltiin ehdotettu kuva- tai videokilpailun järjestämistä 

Johtajuussymposiumin some-näkyvyyden lisäämiseksi. JKY ottaa vastuun kilpailun 

ideoinnista. Suunnitteilla on myös pystyttää kaljateltan yhteyteen ruokateltta, jossa olisi 

tarjolla jotain teemaa liittyvää erikoisruokaa.  

Sara Österberg kartoittaa esiintyjiä amfiteatterille. 

Seuraava Johtajuussymposiumin työryhmän kokous pidetään keskiviikkona 19.4. klo 10.  

 

c) Vuosijuhlaillallinen 

Henri Niemi ei ole saanut kaikkiin lähettämiinsä tarjouspyyntöihin vieläkään vastauksia.  

Päätettiin kartoittaa myös muita mahdollisia tilaratkaisuja ja buffetvaihtoehtoa. 

Pohdittiin juhliin kutsuttavia vieraita ja heidän määrää. 

 

13. Haalarimerkit 

Päätettiin tilata Promlerilta JKY:n 80mm kokoisia haalarimerkkejä 200 kpl hintaan 

1,33€/kpl ja vappumerkkejä 50 kpl hintaan 2,14€/kpl.  

 

14. Kevätkokous 

Kevätkokous järjestetään keskiviikkona 12.4. klo 16 Pinni A:n huoneessa 2088. 

Toimintatarkastus on toimitettu ja edellisen vuoden hallitukselle esitetään vastuuvapauden 

myöntämistä.  

Maarika Kujanen hankkii puheenjohtajan ja mahdollisesti myös erillisen sihteerin 

kokoukseen.   

 

15. MMETA 

Pohdittiin hallituspaitojen ulkoasua ja budjetointia.  

 

16. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Seuraava kokous pidetään JKYn toimistolla maanantaina 17.4. klo 13.  

 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.40.  

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

____________________________ ________________________________ 

Maarika Kujanen, puheenjohtaja  Sofia Lindström, sihteeri 

 

______________________________ _________________________________ 

Sara Österberg, pöytäkirjantarkastaja  Henri Niemi, pöytäkirjantarkastaja  


