JKY ry
Pöytäkirja
Hallituksen kokous 5/2018
Aika: torstai 1.3. klo 14
Paikka: JKY:n toimisto, Pinni A5094

Läsnäolijat:
Sofia Lindström (puheenjohtaja)
Mikko Koikkalainen (sihteeri)
Essi Salovaara
Juho Mäkinen
Riku Viitamäki
Joel Passoja

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattiin ajassa 14.00.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Kokouktrsen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joel Passoja ja Essi Salovaara.
4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Kokouksen esityslista hyväksyttiin sellaisenaan.
5. Ilmoitusasiat
-

Sofia on tavannut Indecsin ja Man@gerin puheenjohtajia Iltakoulun ja Staabin
puheenjohtajien kanssa.

-

Sofia ja Riku osallistuvat dekaanikahveille 15.3., joille on kutsuttu myös Indecs ja
Man@ger.

-

Seuraava kollegio pidetään 22.3. kello 12. Riku ottaa enemmän vastuuta
järjestämisestä.

-

Hallituslaisia on osallistunut JKK:n somekampanjan kuvauksiin.

Juho saapui ajassa 14.08.
-

Pöytäkirjat tulee tarkastaa ajallaan ja merkitä tarkastuskirjanpitoon.

6. Talous
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a. Taloustilanne
-

Pari hallitussitsimaksua uupuu, kv-sitseistä ylijäämää. Talletusten jälkeen hyvä
tilanne. Tamyn toiminta-avustushakemus on tehty, josta tulossa lisää tuloja.

b. Laskut ja kulukorvaukset
-

Hyväksytään korvattavaksi Sofialle tarjoilut pj-tapaamiseen, Elli Korhoselle ja
Netta Mäkisalolle eli kv-sitsien toasteille kv-sitsikuluja, Sofialle yhdistyksen
vesikannu, Emma Tuomelalle eli Iltakoulun kv-vastaavalle International Dinner tarjoilukuluja, Yeti Kakkolle eli hallitussitsien toastille sitsikuluja, Essille Boomin
vuosijuhlien illalliskorttikuluja ja Sofialle helmikuun kollegiotarjoilut.

c. Muut talousasiat
-

Sofia on siivonnut kaappeja sekä kansioita ja kaikille tositteille löytyy nyt
yhteinen muovitasku.
YKA:n sopimus tulee allekirjoittaa, laskutus selvitetään vielä.
Budjetoidaan 30 euroa Boomin vuosijuhlalahjaan.

Palattiin kohtaan, josta siirryttiin takaisin kohtaan MMETA
7. Koulutuspolitiikka
Lakko vaikuttaa todennäköiseltä, joten ensi viikon keskiviikkona yliopisto olisi kiinni.
Konkreettisista vaikutuksista ei vielä tarkkaa selvyyttä. Tiistaina oli Tamyn
kopovaliokunnan kokous, jossa keskusteltiin Tampere3-asioista, eritysiesti konserni- ja
taloussäännöstä ja pisteytystyökalun käyttöönotosta, johon tutkinto-ohjelmilla olisi
mahdollisuus vaikuttaa. Sofia käynyt talouden ja johtamisen opetussuunnitelmaryhmän
keskusteluryhmässä. Abi-infoista keskustellaan seuraavassa kopomiitissä. Riku järjestää
opintopäällikön kanssa tapaamisesta, jossa keskustellaan mm. edunvalvontaviestinnästä.
8. Kansainvälisyys
a. Kv-sitsit
- Sitsit olivat onnistuneet. Osallistujia sitseillä oli 72 toastit mukaan lukien.
Budjetissa pysyttiin hyvin.
b. Muut kansainvälisyysasiat
- LFC-miitin aika pyritään sopimaan tällä viikolla joko Doodlen tai suoran
viestinnän kautta. Kv-tuutorhaut aloitetaan 6.3. yhdessä koko JKK:ssa.
Haku toteutetaan Forms-lomakkeen kautta. Pidetään normituutorhakuinfo
ja LFC-hakuinfo, joka englanniksi. Kv-valiokunnan kokouksessa puhuttiin
exchange partyista, jotka järkättäisiin jaoston voimin viimeistään ensi
syksynä. Kv-kollegio sujui hyvin ja saatiin paljon uusia ideoita.
2/4

JKY ry
Pöytäkirja
Hallituksen kokous 5/2018
Aika: torstai 1.3. klo 14
Paikka: JKY:n toimisto, Pinni A5094

9. Viestintä
a. Viestintäsuunnitelma
- Käytiin läpi viestintäsuunnitelma ja päätettiin tarkastella
puolivuotiskatsauksessa.
b. Muut viestintäasiat
- Sofia tekee hahmotelman ensimmäiselle kuukausitiedotteelle. Driven siivous
on alkanut, periaatteena on ettei luoda sisältöä omalla gmail-käyttäjällä. Ensi
kuukauden blogi pyritään tekemään koulutuspolitiikka- ja
edunvalvontateemalla, julkaisu suunnilleen 26.3. Seuraava blogi
mahdollisesti vapputeemalla. Blogeihin lisätään jatkossa allekirjoitukset.
Viestinnässä pyritään toimimaan suhteellisen itsenäisesti.
Pidetään tauko 15.16.
Jatketaan 15.19.
10. Suhdetoiminta
a. JKY Boost
- Saanut jonkin verran tykkäyksiä Instagramissa ja Facebookissa. Pienten
ainejärjestöjen puheenjohtajia on kontaktoitu. Mikko tekee tänään
luonnoksen ja julkaisee sen huomenna. Boostvideo kuvataan ensi
maanantaina ja julkaistaan keskiviikkona.
b. Muut suhdetoiminta-as
- Ei muita suhdetoiminta-asioita.i
11. Yhteisöllisyys
a. Vapputapahtuma
- Päivämäärä on 12.4. torstaina. Pihalla rastijuttuja ja jatkot Bommarissa.
Tapaaminen suunnitteluryhmän kanssa.
b. JKK:n ainejärjestöjen hallitusten iltama
- Keskustellaan asiasta kollegiossa, alustavasti pohdinnoissa toukokuun tai
alkusyksy.
c. Johtajuussymposium
- Sofia on tavannut Aamulehden edustajan paneeliin liittyen. Sofia pyrki
selvittämään suunnittelupalaverin ajankohtaa. Sofialle ja Mikolle haetaan
Johtajuussymposiumin somen käyttöoikeudet. Ensimmäisen tapaamisen
muistio viety Driveen. Määritellään selkeä vastuunjako kaikkien henkilöiden
osalta. Yritystori tulee hoitaa kevään aikana, Juho hoitaa Doodlen
ainejärjestöjen yrityssuhdevastaavan kanssa.
d. Vuosijuhlaillallinen
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-

Vuosijuhlaillallisen aikataulu tulee lyödä lukkoon, sillä se ajoittuu
pikkujoulukauteen. Tavoitteena päivämäärälle on joulukuun alku. Myös
tapahtumakonsepti tulee määritellä ennakkoon.

e. Muut yhteisöllisyysasiat
- Sofia valmistelee alustavasti JKY:n vanhojen hallitusten tapaamista.
- JKY on mukana 23.4. pornobile-etkojen järjestämisessä.
12. MMETA
Palataan kohtaan 6c muut talousasiat
-

Ei muita esille tulevia asioita.

13. Seuraavan kokouksen ajankohta
Päätettin pitää seuraava kokous 12.3. kello 12.
14. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 16.37.
Pöytäkirjan vakuudeksi

______________________________
Sofia Lindström, puheenjohtaja

_________________________________
Mikko Koikkalainen, sihteeri

______________________________
Joel Passoja, pöytäkirjantarkastaja

_________________________________
Essi Salovaara, pöytäkirjantarkastaja
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