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1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.15.  

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta  

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joel Oranen ja Sara Österberg.  

 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esityslistaan ehdotettiin lisäykseksi kohdan 12 jälkeen kohta 13 koponeuvosto ja kohta 14 

haalarimerkit. Lisättiin kohdat 13 koponeuvosto ja 14 haalarimerkit. Ehdotettiin 

poistettavaksi kohta 16a hallitussitsit ja sisällyttää 16a kohtaan 16. Kohta 16a poistettiin.  

 

5. Ilmoitusasiat  

Ilmoitusasioina Johtajuussympossium ensimmäinen suunnittelukokous pidetään 31.1.2017, 

ja kokoukseen osallistuvat Maarika Kujanen, Sofia Lindström ja Henri Neimi. Selvitetään, 

tarvitaanko tiedotusvastaavaa kokouksiin jatkossa mukaan.  

Tampereen yliopiston laskiaisgaala järjestään tammikuun lopulla, ja gaalaan osallistuvat 

Maarika Kujanen ja Joel Oranen.  

JKY on saanut kahdelle henkilölle kutsun Boomin vuosijuhlaan maaliskuussa.  

Kohtaan palattiin kohdan 11f jälkeen, jolloin päätettiin Maarika Kujasen ja Mia Mustosen 

edustavan Boomin vuosijuhlassa.  

 

6. Yhdistyksen sihteerin valinta  

Sofia Lindströmiä ehdotettiin yhdistyksen sihteeriksi. Sofia Lindström valittiin 

yksimielisesti yhdistyksen sihteeriksi.  

 

7. Yhdistyksen rahastonhoitajan valinta  

Mia Mustosta ehdotettiin yhdistyksen rahastonhoitajaksi. Mia Mustonen valittiin 

yksimielisesti yhdistyksen rahastonhoitajaksi.  

 

8. Yhdistyksen esteettömyysvastaavan, kehitysyhteistyövastaavan, ympäristövastaavan, 

yhdenvertaisuusvastaavan ja sosiaalipoliittisen vastaavan valinta. 

Ehdotettiin Henri Niemi esteettömyysvastaavaksi. Henri Niemi valittiin 

esteettömyysvastaavaksi. Sara Österbergia ehdotettiin kehitysyhteistyövastaavaksi. Sara 

Österberg valittiin kehitysyhteistyövastaavaksi. Mia Mustosta ehdotettiin ympäristö, 
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yhdenvertaisuus ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi. Mia Mustonen valittiin ympäristö, 

yhdenvertaisuus ja sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi.  

 

9. Yhdistyksen nimenkirjoitus- ja tilinkäyttöoikeudet 

Päätettiin myöntää nimenkirjoitusoikeudet henkilöille Maarika Linda Kujanen (261095-

XXXX), Mia Marika Pauliina Mustonen (010595-XXXX) ja Sofia Susanna Lindström 

(080593-XXXX). Tilinkäyttöoikeudet myönnettiin yksimielisesti tilille FI94 5731 8220 

1026 83 henkilöille Maarika Linda Kujanen (261095-XXXX) ja Mia Marika Pauliina 

Mustonen (010595-XXXX).  

Ehdotettiin, että Mia Mustoselle myönnetään oikeudet kortin käyttöön. Mia Mustoselle 

myönnettiin oikeus kortin käyttöön.  

Päätettiin poistaa kaikki tilinkäyttöoikeudet henkilöiltä Sanni Elina Lehtinen, 

(300693-XXXX), Aleksi Markus Ilari Määttä (270193-XXXX), ja Kalle Juho Oskari Aro, 

(160595-XXXX). 

  

10. Kulkuoikeudet 

Kaikki hallituksen jäsenet saavat kulkuoikeudet JKYn toimistotilaan ja Maarika Kujala 

hankkii oikeudet jäsenille. Ehdotettiin, että kaikkien JKYn piirissä toimivien ainejärjestöjen 

kahdelle henkilölle myönnetään kulkuoikeudet. Kalle Arolle myönnetään kulkuoikeus 

varahallopedin virassa. Tämä mahdollisuus myönnetään myös muille hallopedeille heidän 

niin halutessaan.  

 

11. Hallituksen toimintatavat  

a. yhdistyksen toiminta  

Yhdistyksen toiminnassa otetaan huomioon yhtäläisesti niin jäsenet kuin pienemmätkin 

JKYn piirissä toimivat ainejärjestöt.  

Hallituksen kokouksissa päätetään asioissa yhdessä, mutta jokainen hallituksen jäsen on 

vastuussa omasta sektoristaan.  

b. kokouskäytännöt  

Päätettiin pyrkiä seuraaviin toimintatapoihin yhdistyksen toiminnassa:  

-Kokouksia pidetään kahden viikon välein.  

-Viikkoa ennen kokouksia esityslista laitetaan Facebookiin tarkistettavaksi.  

-Pöytäkirja tulee olla kokouksen jälkeen viikon sisällä tarkastettuna, tulostettuna ja 

allekirjoitettuna JKYn toimistossa  

 

c. viestintä  

Päätettiin, että hallituksen sisällä käytetään viestintävälineinä Facebookia ja WhatsAppia. 

Instagramia ja Twitteriä olisi tarkoitus aktivoida ulkoiseen käyttöön. Yhdistyksen tärkein 

ulkoinen viestintäkanava on sähköpostilistan lisäksi Facebook.  
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Hallituksen jäsenet voivat koota sektoriensa alle omat Facebookryhmät. Kv-vastaavien 

ryhmä on luotu kolmen isomman ainejärjestön toimijoille. Samoin kaikkien ainejärjestöjen 

puheenjohtajille luodaan oma Facebookryhmä.  

Selvitetään, voisiko horde-sähköpostialustaa vaihtaa johonkin uudempaan. Päätettiin, että 

lähtökohtaisesti kaikki käyttävät JKYn omia sähköposteja yhdistyksen toimintaan liittyvään 

viestintään.  

JKYn nettisivuilta löytyvää blogia aktivoidaan ja jutut linkitetään Facebookiin. Nettisivuille 

laitetaan kuvien lisäksi hallitusesittelyt, jossa kaikki kertovat lyhyesti itsestään.  

Pohdittiin, onko viestintää tarpeeksi englanniksi. Todettiin, että Instagramiin on mahdollista 

kirjoittaa välillä myös englanniksi. Sara Österberg laatii JKYn nettisivuille 

englanninkielisen osion. Vaihto-opiskelijoille on myös oma Facebookryhmä, jossa Sara 

Österberg huolehtii ylläpitäjänä tiedon kulusta.  

Päätettiin, että näkyvyyden lisäämiseksi kaikki hallituksen jäsenet tykkäävät omalla 

käyttäjillään JKYn Facebookilmoituksista. 

Mia Mustonen huolehtii nettisivujen päivittämisestä tiedekuntien ja johtoryhmien osalta.  

d. toimisto  

Päätettiin Mia Mustosen vastaavan Gmailin kalenterista, jossa voi tehdä JKYn toimiston 

tilavaraukset. Jokainen hallituksen jäsen voi itse käydä laittamassa omat tapaamisensa 

kalenteriin, mutta ulkopuoliset varaukset hoitaa Mia Mustonen.  

Päätettiin, että hallitus sopii erillisen päivän toimiston siivoukselle.  

Tavoitteena on, että toimistolla olisi aina kahvia ja maitoa. Mia Mustonen huolehtii 

hankinnoista yhdistyksen kortilla. Maarika Kujanen selvittää, mistä toimistolle saadaan vettä 

ja muita tarvikkeita kahvinkeittoa varten.  

Sofia Lindström ja Henri Niemi selvittävät mahdollisuutta saada vedenkeitin 

yrityslahjoituksena. Selvitetään mahdollisuutta saada esimerkiksi kahvia yrityslahjoituksena.  

 

e. sektoreiden toiminta  

Jokainen hallituksen jäsen vastaa omasta sektoristaan.  

 

f. edustaminen  

Edustetaan suurimpien ainejärjestöjen vuosijuhlilla ja tapahtumissa, joihin JKY saa kutsut. 

Päätettiin, että kaikista edustustilaisuuksista korvataan kahdelta henkilöltä 75% 

osallistumismaksusta, ja kolmelta henkilöltä 50%.  

Kokouksessa palattiin kohtaan 5, jonka jälkeen siirryttiin kohtaan 12.  

  

 

12. Kollegiot  
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Kollegiot pidetään loppuviikosta ennen johtoryhmän kokousta. Päätettiin, että Sofia 

Lindström toimii myös kollegioissa sihteerinä. Kokouksissa käydään tiedekuntaneuvoston 

esityslistan lisäksi yleisiä asioita ja Mia Mustonen hoitaa kollegioihin tarjoilut.  

Maarika Kujanen pitää kollegiot, mutta myös muun hallituksen toivotaan osallistuvan 

tilaisuuksiin.  

Sovittiin, että vuoden 2017 toinen kollegio järjestetään kv-teemalla, ja että kokous pidetään 

helmikuussa.  

 

13. Koponeuvosto 

Joel Oranen perustaa tiedekuntaneuvoston kokouksen jälkeen kokoustavan koponeuvoston, 

johon kutsutaan koulutuspoliittiset vastaavat, puheenjohtajat, hallopedit ja kaikki halukkaat 

kopotoimijat.  

 

14. Haalarimerkit 

Todettiin, että haalarimerkkejä tulee tilata lisää. Mietitään, minkä näköisiä uudet merkit 

tulevat olemaan. Hallituslaisille jaettiin omat haalarimerkit.  

 

15. Talous 

Mia Mustonen pohtii uuden tiliöintijärjestelmän käyttöönottoa. Tänä vuonna tarkoitus olisi 

hankkia JKYlle y-tunnus. Pohditaan, miten käytetään JKYn ylijäämää.  

Jokaisessa kokouksessa pyritään jatkossa pitämään talouskatsaus.  

 

16. Yhteisöllisyys  

Hallitussitsit pidetään 24.1. klo 19. Henri Niemi huolehtii tapahtuman luomisesta 

Facebookiin ja lähettää kutsut puheenjohtajille. Ehdotettiin, että budjetti pidetään muuten 

samana, mutta juomakulujen osuutta nostetaan, sillä juomat ostetaan tänä vuonna Viron 

sijaan Suomesta. Henri Niemi ehdotti budjetin korottamista sadalla (100) eurolla, ja 

budjettia tarkastetaan lähempänä. Päätettiin korottaa budjettia sadalla eurolla.  

Ehdotetiin juontajiksi Emilia Tuuralaa Iltakoulusta ja Jaakko Joentakasta Staabista.  

Päätettiin teemaksi Suomi maailmalla. Ruokatarjoilusta päätetään seuraavassa kokouksessa, 

ja Mia Mustonen ja Henri Niemi huolehtivat ruokien hankinnasta.  

Maarika Kujanen otti vastuulleen lauluvihkojen taittamisen. Tapahtumakartat ja nimilaput 

askarrellaan yhdessä toimistolla. Tapahtumainfo päätettiin kirjoittaa vain suomenkielellä. 

Ehdotettiin Tipsyn kutsumista hallitussitseille. Sovittiin Sara Österberginn ja Maarika 

Kujasen selvittävän Tipsyn mukaanottoa.  

Keskusteltiin osallistumislipun hinnan korottamisesta. Päätettiin pitää hinnat 13 euroa 

alkoholilliselta, ja 10 euroa alkoholittomalta tarjoilulta.  

 

17. Koulutuspolitiikka  

Joel Oranen laittaa koulutuspoliittisen toiminnan aluille lähipäivinä.   

 

18. Suhdetoiminta  

Sofia Lindström ottaa yhteyttä ainejärjestöjen hallituksiin tammikuun aikana. Ensimmäinen 

kokous suhdetoiminta- ja yrityssuhdevastaavien kanssa ajoitetaan ensimmäisen 

johtajuussympossiumin kokouksen jälkeen, jolloin yritystorin järjestäminen laitetaan aluille. 
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19. Kansainvälisyys  

Sara Österberg järjestää kv-vastaavien tapaamisen seuraavalla viikolla.  

Kv-sitsit pyritän järjestämään maaliskuun lopulla. Sara Österberg on miettinyt 

yhteistyökumppaniksi ES an Intoa.  

Selvitetään Tipsyn roolia tulevaisuudessa JKYn yhteistyöjärjestönä. Päätettiin yhtenäistää 

käytäntöjä vaihto-opiskelijoiden osalta.  

 

20. Suuri järjestöpamaus + AMUT  

Tamyn järjestämä Suuri järjestöpamaus pidetään 31.1.2017.  

 

21. MMETA  

Pohditaan, miten ainekerhot otetaan jatkossa mukaan esimerkiksi kollegioihin.  

 

22. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Seuraava kokous pidetään maanantaina 23.1.2017 klo 16 JKYn toimistolla.  

 

23. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.43. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

____________________________ ________________________________ 

Maarika Kujanen, puheenjohtaja  Sofia Lindström, sihteeri 

 

 

 

______________________________ _________________________________ 

Sara Österberg, pöytäkirjantarkastaja  Joel Oranen, pöytäkirjantarkastaja  


