
JKY ry  

Pöytäkirja 

Hallituksen kokous 3/2017  

 

Aika: keskiviikko 8.2. klo 9 

Paikka: JKY:n toimisto  

 
 

Läsnäolijat: 

Maarika Kujanen (pj) 

Sofia Lindström (sihteeri) 

Mia Mustonen 

Henri Niemi 

Joel Oranen 

Sara Österberg 

 

1. Kokouksen avaaminen  

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 9.08. 

 

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  

Esityslistan kohtaan 6 lisättiin kohta 6 c) ”Kulukorvaukset ja laskut”.  

 

5. Ilmoitusasiat  

Seuraava kollegio pidetään 16.2. klo 16 kansainvälisyysteemalla.  

Maarika Kujanen osallistui viime maanantaina Tamyn järjestämään puheenjohtajien iltaan ja 

hoitaa Tamyn toiminta-avustushakemuksen loppuun lähiaikoina. 

Maarika Kujanen pitää tiistaina 14.2. JKY:n alla toimivien ainejärjestöjen puheenjohtajien 

tapaamisen.  

 

6. Talous 

a) Taloustilanne 

Taloudellinen tilanne on hyvä ja ylijäämää on jonkin verran.  

 

b) Talouskäytännöt 

Mia Mustonen on laatinut talouskäytännöt tälle vuodelle. Käytännöt ovat olleet 

luettavissa Drivessa myös jo ennen kokousta. Talouskäytännöt hyväksyttiin sellaisenaan.  

 

c) Kulukorvaukset ja laskut 

Lasku klubin tilavuokrauksesta on tullut. 

Hyväksyttiin korvattaviksi seuraavat kulut:  

Maarika Kujaselle kollegiotarvikeet, prh:n nimenkirjoitusoikeusmuutos ja tarjoilukulut. 

Sara Österbergille tarjoilukulut. 

 

Kokouksessa käytiin läpi myös sitsikuluihin käytetyt kuitit ja ne hyväksyttiin budjetin 

mukaisiksi.  
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7. Koulutuspolitiikka 

Joel Oranen on tavannut Heli Tontin.  

Kaikki henkilökunnalle tulleet abi-infokutsut menevät jatkossa sekä ainejärjestöille että 

Joelille. Joel Oranen organisoi mahdolliset yliopistolla tapahtuvat abi-infot. Jatkossa abi-

infot on tarkoitus pitää yhdessä JKK:n ainejärjestöjen kanssa.  

JKY:n kopojen kokous pidetään 16.2. klo 10.  

  

 

8. Kansainvälisyys 

Ensi viikolla on ensimmäinen kv-sitsien suunnittelupalaveri. Päivää ei ole vielä lyöty 

lukkoon, mutta sitsit suunnitellaan järjestettäväksi maaliskuun puolivälissä.  

Sara Österberg pitää seuraavassa kollegiossa alustuspuheenvuoron.  

Sara Österberg ehdotti, että JKY:n järjestämä vapputapahtuma voisi olla myös kv-

opiskelijoille sopiva ja avoin.  

 

 

9. Tiedotus 

Englanninkielinen esittely on saatu laadittua JKY:n nettisivuille.  

Mia Mustonen työstää viikkotiedotetta.  

 

 

10. Suhdetoiminta 

 

a) JKY-boost 

Päätettiin, että JKY-Boost järjestetään tänäkin vuonna.  

 

b) Muut suhdetoiminta-asiat 

Sofia Lindström pitää ainejärjestöjen yrityssuhdevastaavien kanssa 

Johtajuussymposiumin yritystoritapaaminen 8.2. klo 16.  

Sofia Lindström on tehnyt YKA:n yhteistyösopimushakemuksen, mutta sieltä ei vielä 

ole saatu vastausta. 

 

 

11. Menneet tapahtumat 

a) Hallitussitsit 

Hallitussitsit sujuivat hyvin ja pysyimme budjetissa. Paikalla oli noin 80 henkilöä. 

Yhteistyö tilavuokraajan Boomin kanssa sujui hyvin.  

Jatkoa ajatellen laaditaan palautekysely, jotta tapahtumien jälkeen saadaan kerättyä 

palautetta ja kehitysehdotuksia.  

 

b) Tammikuun kollegio 

Tammikuun kollegiossa oli paikalla 18 henkilöä. Kollegio sujui hyvin ja Antti Lönnqvist 

kävi esittäytymässä.  
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12. Muut tapahtumat 

a) Johtajuussymposium 

Maarika Kujanen, Henri Niemi ja Sofia Lindström osallistuivat ensimmäiseen 

Johtajuussymposiumin työryhmän kokoukseen. Alustavaksi teemaksi pohdittiin 

”leadership in change” ja tarkoitus on järjestää myös englanninkielistä ohjelmaa.  

Kokouksessa käytiin läpi työnjakoa. Seuraava kokous pidetään 28.2. klo 12. Siihen 

mennessä olisi tarkoitus olla ehdotuksia mm. Iltakaronkkan ohjelmasta.  

JKY:n hallituksen oma tapahtuman suunnittelupalaveri pidetään torstaina 16.2. klo 12 

JKY:n toimistolla.  

 

b) Vapputapahtuma 

Vapputapahtuma järjestetään 18.4. Puistofutis ei toiminut viime vuonna, joten sen tilalle 

mietitään jotain muuta ohjelmaa.  

 

c) Vuosijuhlat/muu vastaava 

Päätettiin, että JKY:n hallitus järjestää myös tänä vuonna loppuvuodesta 

vuosijuhlaillallisen. 

 

13. MMETA 

JKY on saanut Boomi ry:ltä jatkuvan kutsun Haalaribileisiin.  

Haalarimerkkien suunnittelusta ja tilaamisesta vastaava henkilö päätetään myöhemmin.  

 

14. Seuraavan kokouksen ajankohta  
Seuraava kokous pidetään keskiviikkona 22.2. klo 16 JKYn toimistolla. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 11.03.  

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

____________________________ ________________________________ 

Maarika Kujanen, puheenjohtaja  Sofia Lindström, sihteeri 

 

 

 

______________________________ _________________________________ 

Henri Niemi, pöytäkirjantarkastaja  Sara Österberg, pöytäkirjantarkastaja  


