
1 

 

Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnan opiskelijat ry 
 
Hallituksen kokous 15/2019 
Aika: 19.9.2019 kello 16.20 
Paikka: Johto ry:n toimisto 
 
Läsnäolijat: 
Lassi Hursti 
Aino Kattilakoski 
Suvi Tiilimäki 
Suvi Kallio 
Julius Tavasti 
Joonatan Laine 
Jasmin Rikkonen  
Ella Haura 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 16:28. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Lassi Hursti, sihteeriksi Suvi Tiilimäki ja 
pöytäkirjantarkastajiksi Julius Tavasti ja Joonatan Laine.  

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: lisätään kohdaksi 5. Hallituksen 
ulkopuolisten läsnäolo- ja puheoikeus. 

5. Hallituksen ulkopuolisten läsnäolo- ja puheoikeus 

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Jasmin Rikkoselle ja Ella Hauralle. 

6. Ilmoitusasiat 

Kollegio järjestetään tiistaina 24.9. 

 Vuosijuhla-asiat etenevät. 

7. Talousasiat 

Yhdistyksen tilillä on tällä hetkellä 1831,83 euroa.  
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8. KV-sitsit 

a. ohjelma 

Ella Haura etäosallistui kokoukseen alkaen ajassa 16:47. 

Sitsien toastit suunnittelevat sitsien ohjelmaa.  

b. ruoka 

Alkuruokana tarjotaan cocktail-piirakkaa, pääruokana valmispizzaa ja jälkiruokana 
korvapuustia. 

c. lipunmyynnin jälkipuinti ja peruuntuneet 

Lipunmyynnissä oli ongelmia informaation suhteen, eikä lipunmyynnin nopeutta 
osattu ennakoida. Osallistumisensa peruuttaneita on tällä hetkellä neljä. 

d. koristelut, laulukirja yms. 

Laulukirja on tällä hetkellä työn alla, etsitään lisää lauluja. Käydään läpi tilan 
äänentoiston käyttöä ennen tapahtumaa. Koristeluiksi tulostetaan erilaisia kuvia 
maailman nähtävyyksistä. Haalarimerkit ovat tilauksessa.  

Joonatan Laine poistui ajassa 17.18. 

Joonatan Laine palasi ajassa 17.22. 

Aino Kattilakoski poistui ajassa 17.23. 

9. Toimiston siivouspäivä 

Päätetään toimiston siivouspäiväksi 9.10. klo 14.  

10. Johto Boost 

Päätetään lanseerata Johto Boost, jossa myönnetään parhaan hakemuksen 
toimittaneelle taholle 100 euroa. Boostia voi hakea Johtamisen ja talouden 
tiedekunnan piirissä toimivat tahot. Hakuaika päätetään myöhemmin, Boostia 
mainostetaan kohderyhmälle.  

11. Vuosijuhlien sponsorit 

Haetaan sponsorointia Ekonomeilta, Synergosilta, Kumulalta ja Keskolta. 

12. Symposiumin jälkipuinti 

Symposium järjestettiin, ja lisäpuinti käydään tarkemmin myöhemmin. 
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13. Toiminta-avustuksen käsittely ja kehityskohteet 

Käytiin läpi toiminta-avustuksen pisteytystä ja kehityskohteita ensi vuodelle. 
Kehityskohteiksi nostettiin hallinnon avoimuus, kansainvälistyminen ja 
opetussuunnitelmatyö.  

14. Symposiumin tarjoilut 

Budjetoidaan symposiumin tarjoiluihin 40 euroa.  

15. Staabin vuosijuhlat 

Staabin vuosijuhlille edustamaan lähtevät Joonatan Laine ja Aino Kattilakoski. 
Budjetoidaan illalliskorttiin 58 euroa, vuosijuhlalahjaan 12 euroa. 

16. Sähköpostilistan uusi nimi 

Päätettiin listserv-migraatioprosessissa muuttaa sähköpostilistojen nimet muodosta 
jky-hallitus@uta.fi muotoon johto-hallitus@tuni.fi ja muodosta jky@uta.fi muotoon 
johto@tuni.fi.  

17. Muut esille tulevat asiat 

Käsiteltiin muut esille tulevat asiat. 

18. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

19.  Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18.01. 
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Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 

  
Lassi Hursti, puheenjohtaja   Suvi Tiilimäki, sihteeri 
 
 

 

______________________________ ______________________________ 
 

Julius Tavasti, pöytäkirjantarkastaja  Joonatan Laine, pöytäkirjantarkastaja 

 


