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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 10.05. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta  

 

Kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Riku Viitamäki ja Juho Mäkinen. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Kokouksen esityslista hyväksytään sellaisenaan. 

 

5. Ilmoitusasiat 

- Sofia ja Riku ovat osallistuneet dekaanilounaalle. 

- Sofia ja Riku ovat ilmoittautuneet kopokonferenssiin, muutkin kiinnostuneet 

voivat ilmoittautua. 

- Sofia on lähettänyt Tamylle kevätkokouksessa hyväksytyt tilinpäätöksen ja 

toimintakertomuksen. 

- JKY on saanut kutsun 11.4. T3-approlle ja Tamyn merkkimarkkinoille. 

 

6. Talous 

 

a. Taloustilanne 

- JKY:n tilillä on noin 1872, joten taloustilanne on hyvä. 

 

b. Laskut ja kulukorvaukset 

- Hyväksytään Sofialle korvattavaksi Boomin vuosijuhlalahjaan kuuluva pullo. 

 

c. Muut talousasiat 

- Sitsimaksuja edelleen jäljellä viisi. 

- Budjetoidaan 10 euroa Hallojen vuosijuhlalahjaan. 

- Siirrytään tositteissa osittain sähköiseen muotoon. 
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7. Koulutuspolitiikka 

 

Riku haastatteli viime viikolla Marjoa edunvalvontablogiin. Viime keskiviikkona toinen 

kopotapaaminen, jossa keskusteltiin OPS-ryhmistä ja abi-infoista. Riku oli kopococktaileilla 

ennen kevätkokousta. Tavoitetilana läpinäkyvämmät haut työryhmiin. OPS-työryhmistä 

pyritään puhumaan kollegiossa. 

 

8. Kansainvälisyys 

 

Tänään 18 kv-tuutorhakuinfo. Budjetoidaan tarjoiluihin 10 euroa. Hakemuksia tullut jonkin 

verran, mutta infon jälkeen vielä uusi vaihde silmään. Tamperace 4.4. kv-

vapputapahtumana. 

 

9. Viestintä 

 

Kuukausitiedote on noteerattu, jatketaan kuukausitiedottamista jatkossakin. Jokainen pyrkii 

huolehtimaan oman sektorinsa tiedottamisesta. 

 

10. Suhdetoiminta 

 

a. JKY Boost 

- Saimme yhteensä seitsemän hakemusta. Huomioimme esteellisyydet 

käsitellessämme hakemuksia. Päätettiin jakaa 300 euron summan seuraavalla 

tavalla: 

o Shangri-Lan ja Spatikan hakemus sekä Tampereen Pohjola-Nordenin 

nuoret ry:n ja Tampereen Eurooppanuoret ry:n hakemus: 100 euroa. 

o Ad Hoc ryn ja Fiskus ryn sekä Pareto ryn hakemus: 50 euroa. 

- Päätettiin, että laadimme kirjalliset ehdot kaikkien avustuksen saaneiden 

kanssa, joihin kirjataan ehdot esimerkiksi kuvallisesta raportoinnista.  

b. Muut suhdetoiminta-asiat 

-  Juho on selvitellyt yhteistyökumppaneita vapputapahtumaa varten. 

 

11. Yhteisöllisyys  

 

a. Vapputapahtuma 

- Ensimmäinen suunnittelupalaveri on pidetty tapahtuman tiimoilta. Pienempiä 

ainejärjestöjä kontaktoidaan tapahtuman rastinpitäjiksi. Projektitukihakemus 

lähetettävä tämän kuukauden loppuun mennessä. Päätettiin tapahtuman 

budjetiksi 300 euroa, johon jokainen järjestö osallistuu tasapuolisesti. 

Selvitetään mahdollisen budjetin nostoa muilta järjestöiltä. 

 

b. Johtajuussymposium 

 

- Sofia ja Mikko ovat tavanneet Antin, Harrin ja Marian aamulla. Keskustellaan 

tarkemmin erillisessä palaverissa huomenna. 
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c. Vuosijuhlaillallinen 

- Alustava päivämäärä on 1.12., jonka pohjalta pyydetään tarjouksia. 

 

d. Vanhojen hallitusten iltama 

- Sovitaan tarkemmin erillisessä palaverissa huomenna. 

 

e. Muut yhteisöllisyysasiat 

- Ei muita yhteisöllisyysasioita 

 

12. MMETA 

 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

13. Seuraavan kokouksen ajankohta  

 

Päätetiin päättää seuraavan kokouksen ajankohta myöhemmin. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 12.08. 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

  

______________________________ _________________________________ 

Sofia Lindström, puheenjohtaja  Mikko Koikkalainen, sihteeri 

 

 

 

______________________________ _________________________________          

Riku Viitamäki, pöytäkirjantarkastaja Juho Mäkinen, pöytäkirjantarkastaja 


