
Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry  
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous  
Pöytäkirja  
Aika: keskiviikko 7.12. klo 15  
Paikka: Pinni A3020  
	
 
Läsnäolijat: 
 
Äänioikeudelliset:  
Roope Tukia (puheenjohtaja) 
Markus Rahja 
Linda Korhonen 
Laura Hautala  
 
Läsnäolo- ja puheoikeudelliset: 
Katariina Malkamäki (sihteeri) 
Sanni Lehtinen 
Sofia Lindström 
Mia Mustonen 
Joonas Ryynänen 
Sara Österberg 
Maarika Kujanen 
Tanja Väisänen 
Sebastian Vilpponen 
Henri Niemi 
Kalle Aro 
Johanna Vierinkari 
Henna Salosyrjä 
Aleksi Määttä 
 

1. Kokouksen avaaminen  
 
Kokous avataan ajassa 15.04. 
 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi 
ääntenlaskijaa  

 
Kokouksen puheenjohtajaksi ehdotetaan Roope Tukiaa. Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan 
Roope Tukia. Kokouksen sihteeriksi esitetään Katariina Malkamäkeä. Katariina Malkamäki 
valitaan kokouksen sihteeriksi. Kalle Aroa ja Henna Salosyrjää ehdotetaan kokouksen 
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi. Kalle Aro ja Henna Salosyrjä valitaan kokouksen 
pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi.  
 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  
 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys  
 
Ehdotetaan että lisätään kohdaksi viisi läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen sekä kohdaksi 
kymmenen muuta mainittavaa esille tulevaa asiaa. Ehdotus hyväksytään.  

 



Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry  
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous  
Pöytäkirja  
Aika: keskiviikko 7.12. klo 15  
Paikka: Pinni A3020  
	

5. Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen 
 
Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus kokouksessa läsnä oleville ei-äänioikeutetuille.  
 

6. Esitellään vuoden 2016 talouskatsaus  
 
Merkitään tiedoksi.  
 

7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle 
kalenterivuodelle  
 

Toimintasuunnitelma hyväksytään sellaisenaan. Tulo- ja menoarvio hyväksytään sellaisenaan. 
Hallitus esittää että jäsenmaksun suuruus seuraavalle kalenterivuodelle on 0 euroa. Ehdotus 
hyväksytään.  
 

8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet 
  

Ehdotetaan että muutetaan paikkajakoa niin että suhdetoimintavastaava ja sihteeri olisivat yksi pesti 
ja tiedotusvastaava ja rahastonhoitaja olisivat yksi pesti. Lisäksi ehdotetaan, että valitaan ensin 
kaikki pestit paitsi sihteeri ja rahastonhoitaja ja nämä pestit liitetään jälkeenpäin muihin pesteihin.  
Päätetään kuitenkin, että varapuheenjohtaja ja koulutuspoliittinen vastaava ovat yksi pesti.  
 
Maarika Kujasta ehdotetaan hallituksen puheenjohtajaksi. Maarika Kujanen valitaan hallituksen 
puheenjohtajaksi. 
 
Sofia Lindströmiä ehdotetaan hallituksen varapuheenjohtajaksi ja koulutuspoliittiseksi vastaavaksi. 
Lisäksi hallitus on saanut yhden hakemuksen sähköpostiin varapuheenjohtajaksi ja 
koulutuspoliittiseksi vastaavaksi Joel Oraselta. Hallituksen varapuheenjohtajaksi ja 
koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valitaan Joel Oranen.  
 
Henri Niemeä ehdotetaan hallituksen yhteisöllisyysvastaavaksi. Henri Niemi valitaan 
yhteisöllisyysvastaavaksi.  
 
Sara Österbergiä ehdotetaan hallituksen kansainvälisyysvastaavaksi. Sara Österberg valitaan 
kansainvälisyysvastaavaksi.  
 
Mia Mustosta ehdotetaan hallituksen tiedotusvastaavaksi. Mia Mustonen valitaan 
tiedotusvastaavaksi.  
 
Sofia Lindströmiä ehdotetaan hallituksen suhdetoimintavastaavaksi. Sofia Lindström valitaan 
suhdetoimintavastaavaksi.  
 

9. Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tai kaksi 
tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa 

 



Johtamiskorkeakoulun ylioppilaat ry  
Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous  
Pöytäkirja  
Aika: keskiviikko 7.12. klo 15  
Paikka: Pinni A3020  
	
Ehdotetaan että valitaan yksi toiminnantarkastaja ja yksi varatoiminnantarkastaja. Ehdotus 
hyväksytään. Kalle Aroa ja Markus Rahjaa ehdotetaan toiminnantarkastajiksi. Hyväksytään Kalle 
Aro toiminnantarkastajaksi ja Markus Rahja varatoiminnantarkastajaksi.  

 
10. MMETA 

 
Ehdotetaan ensi vuodelle koponeuvoston perustamista, joka koostuisi kopovastaavista ja 
hallopedeista.  
 

11. Seuraava yhdistyksen kokous  
 

Yhdistyksen seuraava kokous on kevätkokous 2017. 
 
 

12. Kokouksen päättäminen 
 
Kokous päätetään ajassa 16.18.  
 
	
	
	
____________________________________	 ____________________________________	
Roope	Tukia	(puheenjohtaja)	 	 Katariina	Malkamäki	(sihteeri)	
	
	
	
	
	
____________________________________	 ____________________________________	
Kalle	Aro	(pöytäkirjantarkastaja)	 	 Henna	Salosyrjä	(pöytäkirjantarkastaja)	


