
JKY ry  

Pöytäkirja 

Hallituksen kokous 8/2017  

 

Aika: maanantai 17.4.2017 klo 13 

Paikka: Hämeenkatu 3, 33100 Tampere 

 
 

Läsnäolijat: 

Maarika Kujanen (pj) 

Sofia Lindström (sihteeri) 

Henri Niemi 

Sara Österberg 

 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 13.12. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta  

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Henri Niemi ja Sara Österberg.  

 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

5. Ilmoitusasiat  

Seuraavan kollegion teemana on Johtajuussymposium.  

 

6. Talous 

 

a) Taloustilanne 

JKY:n tilillä on tällä hetkellä n. 2 500 euroa.  

 

b) Laskut ja kulukorvaukset 

Ei hyväksyttäviä kulukorvauksia tai laskuja.  

 

c) Muut talousasiat 

Päätettiin budjetoida Kannunvalajien ja Kasvojen vuosijuhlalahjoja varten 20 euroa 

lahjaa kohden.  

 

  

7. Koulutuspolitiikka 

Joel Orasen pitämä kopovastaavien tapaaminen on siirretty keskiviikolle 19.4.  

Tampere3 suunnalta hyviä uutisia: Säätiön hallitukseen saadaan yliopiston sisäinen 

enemmistö. Joel Oranen ja Maarika Kujanen seuraavat Tampere3:n tilannetta.  

 

 

8. Kansainvälisyys 

Sara Österberg järjestää toukokuun alussa kv-vastaavien tapaamisen syksyn tapahtumien 

suunnittelua varten.  
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9. Tiedotus 

Mia Mustonen tekee kuukausitiedotteen tällä viikolla.  

 

 

10. Suhdetoiminta 

a) JKY BOOST 

Sähköpostilistalle lähteneessä viestissä oli virheellinen sähköpostiosoite 

boosthakemuksille, joten hakuaikaa päätettiin jatkaa viikolla, sunnuntaihin 23.4. asti. 

Tähän mennessä hakemuksia on tullut vain yksi, joten hakuajan pidentämisen toivotaan 

tuovan myös muita hakemuksia.  

 

b) Muut suhdetoiminta-asiat 

Ei muita mainittavia suhdetoiminta-asioita.  

 

11. Tapahtumat 

a) Vappu Championships 

JKY vuokraa tapahtumaa varten makkaragrillin 40 euron hintaan. Päätettiin, että JKY 

tarjoaa ilmaisen makkaran jokaiselle haalarimerkin ostajalle.  

Henri Niemi hankkii kokouksen jälkeen tapahtumaan katoksen ja budjetin loppuosa (n. 

60-160 euroa) käytetään grilli- ja jatkotarjoiluihin.   

 

b) Johtajuussymposium 

Joel Oranen on tiedustellut mahdollisia Iltakaronkan esiintyjiä ja niiden hintoja.  

Johtajuussymposiumin työryhmälle ehdotetaan, että tapahtuma luodaan Facebookiin 

noin kuukautta ennen ja kuvakilpailu toteutetaan tapahtumapäivänä sosiaalisessa 

mediassa. Tapahtumaan hankitaan myös opiskelijoiden keskuudesta live-tweettaajia.  

Päätettiin pyytää UtaDancea esiintymään.  

Juvenekseen ollaan yhteydessä kaljateltan anniskelulupien hankkimista varten.  

Päätettiin, että yritystorin ständinpitäjille tarjotaan kaksi lounasta ständiä kohden ja 

lounaslipukkeet hankitaan Minervan kautta.  

Sofia Lindström on laatinut yliopiston viestintäpalveluiden yhteyspäällikölle jutun 

yritystorista sidosryhmille lähetettävään uutiskirjeeseen.  

 

c) Vuosijuhlaillallinen 

Kaikki tarjouspyynnöt pyritään saamaan seuraavaan kokoukseen mennessä, jotta 

kokouksessa voidaan päättää vuosijuhlapaikka.  

 

 

12. Hallituspaidat 

Päätettiin tilata hallituspaidat JKY:n näkyvyyden lisäämiseksi esimerkiksi fuksiviikkoja 

varten.  
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13. MMETA 

Ei muita mainittavia asioita.  

 

 

14. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Seuraava kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin.  

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.18.  

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

____________________________ ________________________________ 

Maarika Kujanen, puheenjohtaja  Sofia Lindström, sihteeri 

 

 

______________________________ _________________________________ 

Henri Niemi, pöytäkirjantarkastaja  Sara Österberg, pöytäkirjantarkastaja  


