
Johto ry:n hallituksen kokous

Pöytäkirja 2/2022

Aika: Keskiviikko 2.2.2022 klo 10

Paikka: Paikka: Johto ry:n toimisto, Pinni A5094, Tampereen yliopiston keskustakampus

Etäyhteys: Zoom-palvelu

Läsnäolijat:

Cecilia Ingman (etänä) poistui 10.55

Jenna Krakau, sihteeri (etänä)

Eero Yli-Rahnasto, puheenjohtaja

Ari Hietanen (etänä)

Ville Jaara

Joonas Hyvönen (etänä)

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 10.02.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista sellaisenaan.

4. Ilmoitusasiat ja posti

Boomi ry:ltä on tullut kutsu 54. vuosijuhlille 5.3.2022.

Pankkitilin käyttöoikeuksia ei olla vielä saatu.

5. Talous

a. Vuosijuhlien edustajat ja kulukorvausten budjetointi

Jenna ja Cecilia lähtevät edustamaan Johtoa Boomin vuosijuhlille. Joonas ja Ville
lähtevät edustamaan Johtoa Staabin vujuille. Ville Jaara ehdottaa, että budjetoidaan
270€ vuosijuhlien kulukorvauksiin ja vuosijuhla lahjoihin, jolloin edustajille
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korvataan puolet vuosijuhlalipusta korvataan puolet ja lahjoihin käytetään yhteensä
40€. Hyväksytään ehdotus.

b. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n yhteistyösopimus

Ville Jaara ehdottaa, että tehdään Yhteiskunta-alan korkeakoulutettujen kanssa
vuoden mittainen yhteistyösopimus. Hyväksytään ehdotus.

Cecilia Ingman ehdottaa, että budjetoidaan PRH:lle tehtäviin ilmoituksiin 120€.
Hyväksytään ehdotus.

6. Sähköiset päätökset

Cecilia Ingman ehdottaa, että otetaan käyttöön sähköiset päätökset Slackissä, sillä se
sujuvuittaisi ja nopeuttaisi päätöksentekoa sekä budjetointia. Hyväksytään ehdotus

7. Viestintä

a. Johdon telegram

MAB opiskelijoiden yhteinen tiedotuskanava on otettu käyttöön telegramissa.

b. Nettisivujen päivitys

Päivitetään uuden hallituksen kuvat ja yhteystiedot nettisivuille.

c. Sähköpostilista

Sähköpostilista koetaan turhaksi viestintäkanavaksi, jota ei ole moneen vuoteen
käytetty. Poistetaan sähköpostilista ja hyödynnetään jatkossakin muita
viestintäkanavia esimerkiksi uutta Telegram-tiedotuskanavaa.

d. Arkistoinnin kehittäminen

Siirrytään käyttämään sharepointtia driven sijaan. Siirretään vanhat tiedostot mutta ei
poisteta driveä vielä heti

e. Hallitusesittelyt instagramissa

Pidetään instagram-stooreissa esittelyt

Telegram-ryhmä luotu viestintävastaaville

8. Edunvalvonta

a. Tiedekunnan kampuskehitysryhmä

Kampuskehitysryhmä aloittaa toimintansa 23.2. Cecilia ja Eero edustavat Johtoa
kampuskehitysryhmässä.

b. Helmikuun kollegio
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Tammikuun kollegio sujui hyvin. Kollegiolle on tehty palautelomake, johon voi
jättää kehitysehdotuksia ja muuta palautetta.
Helmikuun kollegio pidetään alustavasti läsnä Hervannan kampukselle 21.2 tai 22.2.
Etäosallistumismahdollisuus pyydettäessä. Mietitään teemaa ja sisältöä.

MABin koulutuspoliittisten vastaavien ja opintovastaavien kanssa ollut miitti, jossa
on tutustuttu toisiin ja keskusteltu ajankohtaisista asioista.

9. Kansainvälisyys

Kv-vastaavien palaveri pidettiin 27.1. Paikalla oli kaikista ainejärjestöistä ja killoista
edustajia. Palaverissa jaettiin eri vastuita tiimeille. Kv-sitsit järjestetään alustavasti
huhtikuussa yhdessä INTOn kanssa. Mab-club Instagramia kehitetään.

10. Yhteisöllisyys

Hallitussitsit pidetään alustavasti 14.3.

Johdon tapahtumavastaavien kanssa pidetty palaveria. Vapputapahtuma pidetään 4.4.
Tapahtumakosenptia suunnitellaan lisää ensi viikolla Johdon tapahtumavastaavien kanssa.

Cecilia Ingman poistui ajassa 10.55

11. Johtajuussymposium

Vastuuhenkilöt ovat yliopiston puolelta vaihtuneet (dekaani Matti Sommarberg ja
tutkimusjohtaja Pasi-Heikki Rannisto). Johdon puheenjohtaja tapaa vastuutiimiä
keskiviikkona 2.2. suunnittelupalaverin merkeissä. Nostetaan palaverissa esiin etenkin
vastuunjakoa ja saumattoman kommunikaation tärkeyttä sekä opiskelijoiden roolia
johtajuussymposiumissa.

Johto pitää 16.2. klo 18.00 erillisen palaverin Johtajuussymposiumista.

12. Kevätkokous

Kevätkokous pidetään alustavasti keskiviikkona 4.5. ilta-aikaan.

13. Vuoden opettaja -palkinto

Vuoden opettajaksi 2021 valittiin kyselyn tulosten perusteella Olli Manninen.

14. Muut esille tulevat asiat

Syyskokouksen ponsiesityksen Kaapeli-peliä suunnitellaan Johtajuussymposium-palaverin
jälkeen.

Hallituksen virkistäytymistä suunnitellaan.

Käteiskassan ja kaapin avain on löydetty.

Vuoden opettaja -palkinnon saaneiden nimet lisätään nettisivuille.
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15. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous järjestetään 23.2. klo 17.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 11.21.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________ ______________________________

Eero Yli-Rahnasto, puheenjohtaja Jenna Krakau, sihteeri
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