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Johto ry:n hallituksen kokous  

Pöytäkirja 4/2022 

 

Aika: 8.3.2022 

Paikka: Zoom-palvelu 

 

Läsnäolijat: 

Cecilia Ingman  

Jenna Krakau  

Eero Yli-Rahnasto 

Ari Hietanen 

Ville Jaara 

Joonas Hyvönen 

 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 17.18. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

 Tarkastettiin hallituksen kokouksen 3/2022 pöytäkirja. Hyväksyttiin pöytäkirjan sisältö. 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: 

Lisätään esityslistan kohtaan 6. Talous alakohdat c. Hallitussitsien budjetointi ja d. 
Hallopedkahvien budjetointi. 

Lisätään esityslistan kohtaan 10. Koulutuspolitiikka alakohdat c. Kopomiitti  ja d. TOSI-
tilahanke  

Lisätään esityslistan kohtaan 11. Kansainvälisyys alakohdat a. Complexin liittyminen 
Johtoon, b. KV-sitsit INTOn kanssa ja c. International collegium 

Muutetaan kohta 13. Vuosijuhlanauhan hankkiminen kohdaksi 13. Vuosijuhlat.  

Vaihdetaan puheenjohtajaksi Eero Yli-Rahnasto ajassa 17.28. 

5. Ilmoitusasiat ja posti 
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 Johdon pankkikortti on saapunut. 

Kannunvalajat ry:ltä on tullut kutsu juhlimaan heidän 75., 76. ja 77. vuosijuhliaan 
14.5.2022. Päätetään edustajat vuosijuhlille myöhemmin. 

 Johto ry on hankkinut leimasimen omalla logollaan ja se on nyt saapunut.  

 Puheenjohtaja on kontaktoinut opintosuuntajärjestöjä mahdollisesta yhteistyöstä. 

6. Talous 

a. Taloustilanne 

Talousvastaava kävi läpi Johto ry:n taloustilanteen. 

b. Laskut ja korvaukset 

Ville Jaara ehdottaa, että maksetaan Shellitiltä tullut lasku 21,70€ Johdon 
verkkosivujen domainista. Hyväksytään ehdotus. 

c. Hallitussitsien budjetointi 

Ville Jaara ehdottaa, että budjetoidaan hallitussitseihin yhteensä 630€. Hyväksytään 
ehdotus.  

d. Hallopedkahvien budjetointi 

Ville Jaara ehdottaa, että budjetoidaan Halloped-kahvien tarjoiluihin 10€. 
Hyväksytään ehdotus. 

7. Sähköiset päätökset  

Ville Jaara ehdottaa, että ostetaan Johdolle leimasin 41 eurolla. Kulu menee hallinnon & 
viestinnän materiaalit ja tarvikkeet -budjetista. Hyväksytään ehdotus. 

8. Dokumentointi 

Jokainen sektori on valmistellut itselleen vuosikellon. Kävimme läpi kunkin sektorin 
vuosikellot. 

9. Viestintä 

Suunnitellaan Mieli ry:n viestintäkampanjoihin osallistumista. 

10. Edunvalvonta 

a. Hallopedkahvit 

Hallopedkahvit järjestetään Johdon toimistolla. Päivää mietitään vielä yhdessä 
hallopedien kanssa. 

b. Maaliskuun kollegio 
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Maaliskuun kollegio pidetään todennäköisesti maanantaina 28.3. 
keskustakampuksella. Kollegiossa käsitellään ainankin kampuskehitystä, mutta 
muitakin aiheita ja teemoja mietitään vielä. Pidetään tällä kertaa myös perinteiset 
kollegiojatkot. 

c. Kopomiitti 

Opintopäällikkö Tontti mukana kertomassa Ukrainan tilanteen vaikutuksista ja 
opintojen etenemisen seurannasta. Lisäksi kertoi heikosti edistyville opiskelijoille 
soitettavan kysellen kuulumisia ja tarjoten tukea. Pääosin palattu normaaliin 
opetukseen muutamia nelosperiodin kursseja lukuun ottamatta. TOSI-tilat-hankkeen 
työpajoihin on hyvä saada paljon osallistujia opiskelijoista. 
 

d. TOSI-tilanhanke 

Hankkeessa kartoitetaan henkilökunnan ja opiskelijoiden toiminnan tarpeita sekä 
tilojen käyttöä pandemian jälkeisessä ajassa. Johdon puheenjohtajaa haastatellaan 
ensi viikolla hankkeen tiimoilta pandemian vaikutuksista opiskelijoiden elämään ja 
tilatarpeisiin.  

11. Kansainvälisyys 

a. Complexin liittyminen johtoon 

Johdon KV-vastaava ja puheenjohtajisto tapaavat Complexin puheenjohtajaa asiasta 
tämän viikon perjantaina. 

b. KV-sitsit INTOn kanssa 

KV-sitsit pidetään maanantaina 11.4. yhdessä INTOn kanssa. KV-vastaavat pitävät 
palaverin sitsien suunnittelusta sunnuntaina.  

c. International collegium 

Vuoden ensimmäinen International collegium pidetään maalis-huhtikuun vaihteessa. 
Teemana on kotoutuminen.  

12. Yhteisöllisyys 

Hallitussitsit pidetään maanantaina 14.3. Sitsien teemana on Suomen tosi-tv.  

4.4. pidettävien Vappuetkojen valmistelu on hyvässä vaiheessa järjestöjen kanssa. 

13. Vuosijuhlat 

Johto selvittää oman vuosijuhlanauhan hankkimista. 

Pidetään erillinen palaveri tulevista vuosijuhlista lähiaikoina.  

14. Johtajuussymposium 
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Pidettiin palaveri Johtajuussymposiumusta 4.3. yhdessä Johtajuussymposiumista vastaavan 
yliopiston henkilökunnan kanssa. Keskitytään seuraavaksi järjestöjen sitouttamiseen osaksi 
Johtajuussymposiumia.  

15. Kevätkokous 

Johto ry:n kevätkokous pidetään 4.5. klo 18. Varataan kokoukselle tila yliopistolta. 

16. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita.  

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous järjestetään 29.3. klo 15. 

18.  Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18.54. 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 

  
Cecilia Ingman  puheenjohtaja             Jenna Krakau, sihteeri 
 

 

__________________________ 

Eero Yli-Rahnasto, puheenjohtaja 


