
Johto ry:n hallituksen kokous

Pöytäkirja 3/2022

Aika: 23.2.2022 klo 17.00

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

Etäyhteys: Zoom-palvelu

Läsnäolijat:

Cecilia Ingman

Jenna Krakau

Eero Yli-Rahnasto

Ari Hietanen (etänä)

Ville Jaara

Joonas Hyvönen

1. Kokouksen avaaminen

Avataan kokous ajassa 17.04.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen

Tarkastettiin hallituksen kokouksen 2/2022 pöytäkirja. Hyväksyttiin pöytäkirjan sisältö.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:

Lisätään esityslistaan kohdat 6. c. Laskut ja korvaukset, 10. a. Complexin
kontaktointi, 9. b. koulutuksen ohjausryhmä ja 8. c. arkistointi

5. Ilmoitusasiat ja posti

Pankkioikeudet on saatu.

Kide.app on otettu käyttöön.
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Indecsiltä on tullut kutsu heidän  36v vuosijuhlille 25.3.

6. Talous

a. Vuosijuhlien edustajat ja kulukorvausten budjetointi

Cecilia ja Eero lähtevät edustamaan Johtoa Indecsin vuosijuhlille. Ville Jaara
ehdottaa, että budjetoidaan 105€ vuosijuhlien kulukorvauksiin ja vuosijuhlalahjoihin,
jolloin edustajille korvataan puolet vuosijuhlalipusta ja lahjaan käytetään yhteensä
20€. Hyväksytään ehdotus.

b. Yhteiskunta-alan korkeakoulutetut ry:n yhteistyösopimus

Yhteistyösopimukseen tehtiin vielä yksi muutos. Ville Jaara ehdottaa, että
hyväksytään yhteistyösopimus tällä muutoksella. Hyväksytään ehdotus.

c. Laskut ja korvaukset

Ville Jaara ehdottaa, että budjetoidaan vuoden opettaja palkintoon 4,99€
kunniakirjan kehyksiin ja 15,00€ kukkiin. Hyväksytään ehdotus.

7. Sähköiset päätökset

Cecilia Ingman ehdottaa, että ostetaan kollegioon tarjottavia 23,58 eurolla. Kulut menee
edunvalvonnan kokousbudjetista. Hyväksytään ehdotus.

8. Viestintä

a. Kokoustiivistelmät

Jenna Krakau ehdottaa, että julkaistaan Instagram-storyssa kokousten jälkeen
tiivistelmä kokouksissa käsitellyistä asioista. Hyväksytään ehdotus.

b. Nyyti ry:n kampanjat

Nyyti ry:ltä on tullut sähköpostia opiskelijoiden mielenterveyspäivästä ja tulevasta
#tältänäyttääopiskelija -kampanjasta viikoilla 9 ja 10. Johto ry osallistuu
opiskelijoiden mielenterveyspäivään jakamalla Nyyti ry:n materiaaleja Instagramissa
ja suunnittelee kuvaa #tältänäyttääopiskelija -kampanjaa varten.

c. Arkistointi

Tavoitteena on kehittää dokumentointia vuoden 2022 aikana. Uudet tiedostot lisätään
jatkossa Sharepoint-palveluun. Jokainen sektori suunnittelee itselleen vuosikellon
seuraavaan kokoukseen mennessä.

9. Edunvalvonta

a. Tiedekunnan kampuskegitysryhmä
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Ensimmäinen kampuskehitystyöryhmän palaveri pidettiin 23.2. Vielä ei ole
erityisesti mitään konkreettista. Aikataulu vaikuttaa tiukalta ja tehtävää on paljon.

b. Koulutuksen ohjausryhmän kokous

Johdon koulutuspoliittinen vastaava sai paikan koulutuksen ohjausryhmästä.
Helmikuun kokouksessa keskusteltiin muun muassa lähiopetukseen siirtymisestä,
Tresilienssi-hankkeesta sekä käytiin läpi tilastoja opintojen etenemisestä
korona-aikana.

10. Kansainvälisyys

a. Complexin kontaktointi

Selvitetään Complexin halukkuutta yhteistyöhön ja selvitetään heidän mahdollisuutta
liittyä Johdon jäseneksi tämän vuoden aikana.

Kv-vastaavat ovat pitäneet suunnittelupalaverin vuoden ensimmäisestä
kv-kollegiosta, joka pidetään maaliskuun lopussa tai huhtikuun alussa. Teemana
kollegiossa on kotoutuminen.

11. Yhteisölisyys

a. Hallitussitsit 14.3.

Hallitussitsien suunnittelu on hyvässä vaiheessa. Sitsilipun hinta on 15€ ja liput
myydään Kide.app:in kautta. Lähetetään kutsut järjestöjen hallituksille ja
hallopedeille. Budjettia ja tarjoiluja suunnitellaan vielä. Juomat tilataan Nokian
panimolta.

Selvitetään leimasimen hankkimista Johdon logolla, jotta voidaan antaa leimoja
fuksipasseihin.

b. Opintosuuntajärjestöjen kontaktointi

Puheenjohtaja ottaa yhteyttä pääainejärjestöihin mahdollisesta yhteistyöstä.

Vappuetkot pidetään 4.4. ratikierroksen muodossa ja pornobileiden etkot 24.4. Myös syksyn
tapahtumien suunnittelua on aloitettu yhdessä järjestöjen tapahtumavastaavien kanssa.

12. Johtajuussymposium

Hallitus on pitänyt ideointipalaverin Johtajuussymposiumista. Tapahtuman päiväksi on
varmistunut 7.9. ja teemaksi kokonaisturvallisuus.

13. Kevätkokous

Johto ry:n kevätkokous pidetään 4.5. ilta-aikaan.

14. Muut esille tulevat asiat

Käytiin läpi tilinsaldo.
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15. Seuraavan kokouksen ajankohta

Seuraava kokous järjestetään tiistaina 8.3. klo 17.00.

16. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 18.55.

Pöytäkirjan vakuudeksi

_____________________________ ______________________________

Cecilia Ingman, puheenjohtaja Jenna Krakau, sihteeri
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