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Johto ry:n hallituksen kokous  

Pöytäkirja 8/2022 

 

Aika: 16.8.2022 klo 18 

Paikka: Zoom-palvelu 

 

Läsnäolijat: 

Cecilia Ingman 

Jenna Krakau 

Eero Yli-Rahnasto 

Ari Hietanen 

Ville Jaara 

Joonas Hyvönen 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 18.08. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

 Tarkastettiin hallituksen kokouksen 7/2021 pöytäkirja. Hyväksyttiin pöytäkirjan sisältö. 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: 

lisätään kohtaan 12.Yhteisöllisyys kohta c. kaapeli 

5. Ilmoitusasiat, posti ja palaute 

Tampereen yliopiston kasvatustieteiden opiskelijoiden Kasvo ry on kutsunut meidät 

juhlistamaan heidän 10v vuosijuhliaan perjantaina 23.9.2022 Bravo Plazaan. Päätetään 

osallistujat vuosijuhlille myöhemmin. 

Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoiden ainejärjestö 

Spatikalta on tullut kutsu heidän 10+2 -vuosijuhlille lauantaina 24.9.2022 Laulumajalle. 

Päätetään osallistujat vuosijuhlille myöhemmin. 
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Johto ry on kutsuttu Staabiin yhdistysinfoon 12.9. klo 17-19.30 esittelemään Johtoa 

yhdistyksenä ja sen toimintaa. Osallistutaan tapahtumaan. 

6. Talous 

a. Taloustilanne 

Talousvastaava kertoi taloustilanteen. 

b. Laskut ja korvaukset 

Ei uusia laskuja tai korvauksia. 

7. Sähköiset päätökset 

Ville Jaara ehdottaa, että valitaan vuosijuhlapaikaksi Finlaysonin palatsi seuraavin tiedoin: 

Päivämäärä 26.11. 

Osallistujamäärä 55 hlö 

Ravintolan hinta: 50€/hlö + juomat 

Hyväksytään ehdotus. 

8. Dokumentointi 

Dokumentoidaan vuosijuhlien valmistelua. 

Cecilia muistutti täydentämään sektoreiden omia vuosikelloja. 

9. Viestintä 

a. Megahalloped-haun markkinointi 

Megahallopedhaku pidetään 22.8.-18.9.2022. Markkinoidaan hallopedhakua 

aktiivisesti Johdon eri somekanavissa. 

Pyydetään nykyisiä hallopedejä esittelemään toimintaa Johdon Instagramiin. 

Mainostetaan ensi viikon kollegiossa 22.8. hallopedhakuaja yritetään saada myös 

Johtoon kuuluvia järjestöjä mukaan mainostamaan hakua. 

Pohdittiin jonkinlaisen tapahtuman järjestämistä, missä esiteltäisiin halloped-

toimintaa. Nousi esiin muun muassa idea Halloped Hattaroista. 

Muita viestintä-asioita: 

Julkaistaan Instagramissa postaus, joka on suunnattu uusille fukseille “Tervetuloa Johtoon 

uudet fuksit”, jossa kerrotaan mikä Johto ry on.  

Mainostetaan Instagramissa elokuun kollegiota ja infotaan kampuskehityksen etenemisestä. 

10. Edunvalvonta 
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a. Elokuun kollegio 

Elokuun kollegio pidetään 22.8.2022 klo 19 Pinni A3112 ja etänä Zoomissa. 

Puheenjohtaja ja kopo suunnittelevat kollegiossa esiin nostettavia asioita. 

b. Kansainvälinen edunvalvonta 

Otetaan lähiaikoina yhteyttä yliopistoon päin ja Complexiin kansainvälisen 

edunvalvonnan kehittämisestä.  

c. Opiskelijoiden lista kampuskehitysvaatimuksista ja -toiveista 

Listaa käydään läpi seuraavassa kampuskehitystyöryhmän kokouksessa ensi viikon 

keskiviikkona 24.8.2022. 

11. Kansainvälisyys 

a. Complex 

 

Kevään aikana on alettu jo suunnittelemaan Complex ry:n liittymistä osaksi Johtoon 

ja työtä jatketaan nyt syksyllä, jotta Complex voisi mahdollisesti liittyä virallisesti 

Johtoon syksyllä pidettävässä ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. Tehdään 

selkeä suunnitelma vastuista kuka tekee mitäkin ja aikatauluista. Infotaan myös 

Complexia tämän projektin etenemisestä. 

 

b. Orientaatioviikko & vaihtarituutorointi  

 

MAB tiedekuntaan on tullut syksyksi 103 vaihto-opiskelijaa ja heihin on otettu 

yhteyttä tuutoreiden toimesta. Tarkoitus tehdä yhteinen aikataulu orientaatioviikoille, 

mutta ongelmana on sovittaa yhteen eri järjestöjen aikataulut.  

 

c. XXXXX-luonnonpuisto Roadtrip (name’s subject to change) syyskuun lopussa 

 

Johto on muutamana aikaisempana vuotena järjestänyt kv-tapahtuman, jossa tehdään 

matka johonkin luonnonpuistoon retkelle (esimerkiksi viime vuonna 

Helvetinjärvelle). ESN FINT on järjestämässä syksyllä samantapaisen tapahtuman, 

joten ei haluta järjestää toista samanlaista tapahtumaa. Pohdittiin yhdessä 

tapahtumalle jotain toista ideaa kuten “Pirkanmaa tutuksi” eli mentäisiin yhdessä 

Tampereen lähikuntiin ja niissä käytäisiin eri paikoissa/nähtävyyksillä joihin ei 

muuten välttämättä tulisi mentyä. Tapahtuman päiväksi on jo päätetty 23.9.2022. 

 

d. Sitsit FINTin kanssa 25.10.  

Vuoden toiset kv-sitsit pidetään 25.10.2022. Paikaksi on mietitty teekkarisaunaa. 

Myös soutupaviljonkia ehdotettiin paikaksi.  

 

e. International Collegium –konseptin tulevaisuus  

 

Tänä vuonna ei ole järjestetty ollenkaan International Collegiumeja ja ollaankin 

pohdittu näiden tapahtumien tulevaisuutta. Mielestämme erillistä KV-tapahtumaa 

ilman selkeää fokusta ei tarvitse järjestää (voitaisiin korvata esim. yritysvierailuilla 

tms (teoriassa). TREYllä ja Kollegioiden kautta hallopedeillä on ainakin selkeät 

väylät vaikuttaa päätöksentekoon, kun taas randomilta "international collegiumilta" 
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tämä vähän puuttuu. Pyritään tuomaan kv-asioita myös jatkossa enemmän esiin 

Kollegioissa. 

 

 

12. Yhteisöllisyys 

a. Johtajuussymposiumin jatkojen budjetointi 

Joonas Hyvönen ehdottaa, että budjetoidaan Johtajuussymposiumin jatkoihin 

yhteensä 3000 euroa. Yliopisto luvannut antaa rahaa tapahtuman järjestämiseen.  

Hyväksytään ehdotus. 

Jatkojen paikaksi varataan Klubi, johon mahtuu yhteensä 450 ihmistä. Klubin 

puolesta on mahdollista saada DJ tapahtumaan, mutta kysytään vielä Spinniltä 

olisiko heillä kiinnostusta tulla soittamaan musiikkia tapahtumaan. 

Esiintyvä bändi on vielä selvityksessä. 

Tilataan tapahtumalle haalarimerkkejä. 

Lipunmyynnin alkamispäiväksi on suunniteltu tiistaita 31.8.2022. 

Unidance tulee esiintymään Johtajuussymposiumiin 7.9.2022 ja heidän esityksensä 

kustantaa 200 euroa.  

b. Osallistuminen syksyn rastikierroksille 

Staabin kastajaiset pidetään perjantaina 16.9.2022 ja Johto ry:tä on pyydetty 

pitämään rastia tapahtumaan. Tapahtuma pidetään Hervannassa ja se alkaa noin klo 

14.  

Mandecsin pubirundi pidetään torstaina 25.8.2022. Eero laittanut hakemuksen, että 

päästäisiin myös sinne pitämään rastia.  

Iltakoulun Amazing race -tapahtuma pidetään 23.8.2022 klo 16.30 alkaen 

keskustassa. Cecilia selvittää olisiko meillä mahdollisuus mennä pitämään rastia 

tapahtumaan. 

TREYn fuksisuunnistus järjestetään 13.9.2022 ja sinne voisi ilmoittaa järjestön 

pitämään rastia. Pohditaan vielä osallistumista. 

c. Kaapeli 

Kaapelista on suunniteltu uusi paranneltu versio, jota aiotaan vetää muun muassa 

syksyn rastikierroksilla, joihin olemme osallistumassa. Eero hankkii tarvittavat osat 

peliin. 

13. Vuosijuhlat 

Johdon vuosijuhlat pidetään lauantaina 26.11.2022. Juhlapaikaksi on varattu Finlaysonin 

palatsi. Tarkoituksena on mennä käymään siellä syksyn aikana katsomassa paikkoja ja 

suunnittelemassa menua. Pidetään erillinen palaveri vuosijuhlista.  
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14. Johtajuussymposium 

Johtajuussymposiumin viestinnästä ei ole vieläkään kuulunut yhtään mitään ja tilanne on 

hieman huolestuttava, sillä ei ole pystytty mainostamaan tapahtumaa opiskelijoille. 

Tiedustellaan asiaa Pasi-Heikiltä taas uudelleen ja laitetaan yleisesti viesti tapahtuman 

tilanteesta. 

Tapahtuman nettisivut on julkaistu, mutta niitä ei löydy Google-haulla. 

Äänentoistoa Unidancen esitystä varten selvitetään. 

Tiedustellaan järjestöiltä, mikä tilanne heillä on pöytien ohjelman suunnittelun osalta. 

15. Kevätkokous 

Käsitellään tämä kohta ylimääräisenä yhdistyksen kokouksena. Ylimääräinen yhdistyksen 

kokous pidetään lokakuussa, jossa tarkoituksena käsitellä Complex ry:n liittyminen Johtoon. 

16. Muut esille tulevat asiat 

 Staabilta saadaan todennäköisesti äänentoistolaitteet lainaan johtajuussymposiumiin. 

 

 Hallitus virkistäytyy Johtajuussymposiumin jälkeen. 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous järjestetään 29.8.2022. 

18.  Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 20.20. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

  

Cecilia Ingman, puheenjohtaja             Jenna Krakau, sihteeri 

 

 


