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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 14:33. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta  

 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Riku Viitamäki ja Essi Salovaara. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Vaihdetaan Talous-kohdassa alakohtien ”laskut ja kulukorvaukset” sekä ”taloustilanne” 

paikkaa keskenään. 

 

5. Ilmoitusasiat 

 

- Tiedekunnan hallopedeille pidettiin perehdytys vanhojen hallopedien toimesta 

- Sofia on osallistunut viimeiseen pj-tapaamiseen ja tapasi Lönnqvistin. 

- Marjo jatkaa uuden tiedekunnan opintopäällikkönä. 

 

6. Syyskokous 

 

Syyskokouksessa hyväksyttiin toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä kuusihenkinen 

hallitus. Suositellaan ensi vuodelle vahvempaa lobbausta hakijoille ja vähemmän hallituksen 

omaa hedonismia. Hyväksyttiin esitetty sääntömuutos, jossa yhdistyksen nimi muutettiin 

Johto - Johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijat ry:ksi. 

 

7. Toimintakertomus ja tilinpäätös 

 

Hallituksen tulee kirjoittaa vuosikatsaus, johon tulee jokaiselle sektorille oma osio. Deadline 

tammikuun loppuun mennessä. Juho hoitaa tilinpäätöksen 

 

8. Perehdytykset 



JKY ry 

Pöytäkirja 

Hallituksen kokous 20/2018 

 

Aika: perjantai 14.12. klo 14:30 

Paikka: TOAS Centrum, kerhohuone 
  

  2 / 3 

 

Yhteinen perehdytys maanantaina 17.12. kello 16-18, paikkaa ei ole vielä varmistettu. 

Pestikohtaiset perehdytykset hoidettu talouden ja suhdetoiminnan, kansainvälisyyden ja 

kopon osalta. Valmistellaan yhteisperehdytystä vielä yhteisesti ennen maanantaina. 

 

9. Talous 

 

a. Laskut ja kulukorvaukset 

 

- Hyväksytään korvattavaksi Essille Juju ry:n vujulahja ja askartelumateriaalit, 

Joelille puolet Fiskuksen ja Ad Hocin vujuosallistumismaksuista, puolet 

Taksigaysin vujuosallistumismaksuista ja vuosijuhla sekä International Checklist -

palkinnot ja Sofialle lokakuun ja marraskuun kollegiotarjoilut sekä kv-sitsijuomia. 

Hyväksytään maksettavaksi vuosijuhlien esiintyjämaksu ja Shellitin 

domainmaksu. 

 

b. Taloustilanne 

 

- Pankkitilin saldo on noin 900, mutta saatavien jälkeen pankkitilin saldo on noin 

1800 euroa. Käteiskassassa on alkuvuodesta 150 euroa. 

 

c. Muut talousasiat 

 

- Yhdistyksen talous on toiminut tänä vuonna erittäin hyvin. 

 

10. Koulutuspolitiikka 

 

Tatte on tehnyt kannanoton aliedustuksesta osallistumisesta uuden yliopiston 

palvelujohdossa. Harjoittelutuen fokus on siirtymässä mahdollisesti siihen suuntaan, että 

harjoittelutukea on vaikeampaa saada, jos se ei ole pakollinen osa tutkintoa. Lukuvuosien 

opetusajankohdat ollaan mahdollisesti yhtenäistämässä TTY:n nykyisten ajankohtien 

kanssa. 

 

11. Kansainvälisyys 

  

Kv-sitsit olivat erittäin onnistuneet, vaikkakin staffin suhteen oli pieniä epäselvyyksiä. 

Tämän vuoden kv-sitsien sekä kv-tuutoreiden palautelomakkeet ovat auki. Tänä vuonna 

ensimmäistä kertaa kahdet kv-sitsit, jotka molemmat myytiin kolmessa päivässä loppuun. 

Kv-tuutoreita ennätykselliset 46. Budjetoidaan 10 euroa vaihtareiden get-togethereille. 

Tammikuussa tulossa pubirundi sekä mahdollinen kaupunkikierros. 

 

Kokous meni tauolle ajassa 15:50. 

Kokous jatkuu ajassa 16:11. 

 

12. Viestintä 
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Vujujen kuvat julkaistaan Facebookissa, mahdollisesti yleiset kuvat jakoon ja potretit 

linkillä sähköpostiin, ja mahdollisesti tehdä myös ig-postaus. Vuoden viimeinen 

blogipostaus tulee ensi viikon torstaina, vastuussa Sofia. Driven ja sähköpostin siivous 

ennen vuodenvaihdetta. Pyritään saamaa yleinen palautekysely kasaan alkuviikosta. 

 

Kokous meni tauolle ajassa 16:47. 

Kokous jatkuu ajassa 17:00. 

 

13. Suhdetoiminta 

 

Kaikki BOOST-raportit ovat saapuneet. 

 

14. Yhteisöllisyys  

 

Vuosijuhlaillallinen onnistui hyvin, perehdytysmuistioon kirjataan epäkohdat. 

 

15. MMETA 

 

- Joel Passoja voitti 70 euroa Joulukuun Haalaribileiden blackjackissa. 

- Keskustelimme tiedekunnan sisästen järjestöjen toiminnasta ja näissä järjestöissä 

vaikuttaneiden toimijoiden toiminnasta. 

- Riku on hyökännyt RDR II:ssa vihollisjoukon leiriin. 

- Juho ja Joel lanseerasivat varjohallituksen. Päätös siirretään tammikuulle 2019. 

 

16. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 

Seuraava kokous pidetään ensi vuonna uuden hallituksen johdolla tammikuussa 2019. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 18:59. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi, 

 

  

______________________________ _________________________________ 

Sofia Lindström, puheenjohtaja  Mikko Koikkalainen, sihteeri 

 

 

 

______________________________ _________________________________          

Essi Salovaara, pöytäkirjantarkastaja Riku Viitamäki, pöytäkirjantarkastaja 


