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Läsnäolijat: 

Sofia Lindström (puheenjohtaja) 

Mikko Koikkalainen (sihteeri) 

Essi Salovaara 

Juho Mäkinen 

Riku Viitamäki 

Joel Passoja 

 

 

1. Kokouksen avaaminen  

 

Kokous avattiin ajassa 12:07. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta  

 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joel Passoja ja Essi Salovaara. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Esityslista hyväksytään sellaisenaan. 

 

5. Ilmoitusasiat 

 

- Tamyn toiminta-avustukset on myönnetty. JKY sai 1004,55 euroa, joka on hieman 

laskua viime vuodesta. Selittynee pisteenlaskun muutoksena ja järjestön määrän 

lisääntymisenä. 

- Jokaisen hallituslaisen tulee vastata Tamyn jäsenkyselyyn 30.4. mennessä. 

- JKY on saanut kehotuksen hakea henkilöitä tohtoripromootion airueeseen. 

- T3 brändi-ilta on ylihuomenna. 

- Opiskelijan oppaan suunnittelutyöpaja tiistaina 24.4, johon osallistuvat Sofia ja 

Mikko. 

- Kollegio ylihuomenna klo 9:00, Sofia käy aamulla kaupassa. 

 

6. Talous 

 

a. Taloustilanne 

 

- Taloustilanne on hyvä, tilillä noin 1500 euroa. 

 

b. Laskut ja kulukorvaukset 
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- JKY on saanut laskun vappuetkojen djltä. Hyväksytään korvattavaksi Sofialle ja 

Mikolle puolet Hallojen vujuosallistumismaksuista. 

 

c. Muut talousasiat 

 

- Talousvastaava on saanut epäilyttävää spämmisähköpostia, jossa kehotetaan 

kansainvälisiin pankkisiirtoihin. Kv-sitseiltä tulossa vielä jonkin verran 

pankkiliikennettä. Budjetoidaan 15 euroa Kannunvalajien vujulahjaan. 

 

Palattiin kohtaan, josta jatkettiin kohtaan muut esille tulevat asiat. 

 

7. Koulutuspolitiikka 

 

Viime viikolla kopokonferenssi Hervannassa. Viime keskiviikkona oli lukiovierailuinfo, 

jossa paikalla 17 henkilöä. Matskut ovat nyt valmiina infoja varten. Keskiviikon 

kopotapaamisessa oli heikko osanottomäärä, keskusteltiin ops-työstä. Lauantaina 

Hervannassa ylimpien elinten tapaaminen. Antti Lönnqvist on valittu konsistorin 

väliaikaiseksi puheenjohtajaksi, 19.4. konsistori pitää ensimmäisen kokouksensa. Opsustartti 

on perjantaina. Opetussuunnitelmatyön ohjausryhmä kokoustanee toukokuun aikana. Sofia 

ja Riku kommentoivat tutkintosääntöä ensi viikolla. 

 

8. Kansainvälisyys 

 

Kv-tuutoreita lopulta yhteensä 55. Kv-vapputapahtumista laitettiin infoa nettisivuille. 

 

9. Viestintä 

 

Huhtikuun kuukausitiedote sai enemmän klikkauksia kuin maaliskuun tiedote. Seuraavalla 

viikolla julkaistaan Essin kirjoittama blogipostaus. Sofia huolehtii fuksilehtiin tulevasta 

JKY-esittelystä. 

 

10. Suhdetoiminta 

 

Ei suhdetoiminta-asioita. 

 

11. Yhteisöllisyys  

 

a. Vapputapahtuma 

 

- Osallistujamäärä oli noin 100 henkilöä. Pysyttiin budjetissa ja meininki sekä sää 

olivat hyviä. Tapahtumasta tehtiin palautekysely, jonka palaute oli positiivista. 

Tamy on myöntänyt tapahtumaan yhdistymisprojektitukea 200 euroa, johon 

liittyen Essi ja Sofia tekevät rapotin. 

 

b. Johtajuussymposium 
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- Markkinointi on aloitettu ja nettisivut ovat valmiit. Symposiumista tehdään 

postaus tällä viikolla JKY:n Facebook-sivulle. Yritystori etenee maltillisesti, 

Pareto sai Kauppakamarin lehteen mainoksen. Y-kampusyhteistyö etenee hyvin. 

Hallitus pitää symposiumpalaverin 23.4. klo 10. 

 

c. Vuosijuhlaillallinen 

 

- Tarjouspyyntöjen esittäminen käynnistetään mitä pikimmiten. 

 

d. Muut yhteisöllisyysasiat 

 

- Pornobile-etkot ovat ensi maanantaina, joiden järjestelyihin JKY osallistuu. 

 

Palataan kohtaan 6c muut talousasiat. 

 

12. MMETA 

 

Hallituksen välitilinpäätöstilaisuus pidetään 4.5. 

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta  

 

Seuraava kokous on 2.5. kello 12:30. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 13.35. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

  

______________________________ _________________________________ 

Sofia Lindström, puheenjohtaja  Mikko Koikkalainen, sihteeri 

 

 

 

______________________________ _________________________________          

Essi Salovaara, pöytäkirjantarkastaja Joel Passoja, pöytäkirjantarkastaja 


