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Johto ry:n hallituksen kokous  

Pöytäkirja 9/2022 

 

Aika: 29.8.2022 klo 17.30 

Paikka: Zoom-palvelu 

 

Läsnäolijat: 

Cecilia Ingman 

Jenna Krakau 

Eero Yli-Rahnasto 

Ari Hietanen 

Ville Jaara 

Joonas Hyvönen 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 17.30. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

 Tarkastettiin hallituksen kokouksen 8/2021 pöytäkirja. Hyväksyttiin pöytäkirjan sisältö. 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: 

lisätään kohta 6. Talous c. Vuosijuhlien edustuskulujen budjetointi 

Loput kohdat numeroidaan juoksevasti. 

5. Ilmoitusasiat, posti ja palaute 

a. Edustaja ylioppilaskunnan vuosijuhlille 8.10. 

 

TREY:ltä on tullut kutsu heidän 4-v. vuosijuhlille Sokos Hotelli Ilvekseen 8.10.2022 

klo 18.00 alkaen. Johdolle on varattu yksi paikka juhlaan. Valitaan hallituksen 

kesken Cecilia Ingman edustamaan Johtoa TREY:n vuosijuhlille. 

  

b. Edustus Staabin yhdistysinfoon 12.9.  
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Johdon hallituksesta tapahtumaan osallistuu Cecilia, Jenna ja Joonas. Taphtumassa 

tullaan esittelemään Johtoa ja sen toimintaa erityisesti Staabin fukseille. 

 

Johto on saanut palautetta kollegioista, että ne on koettu hyödyllisinä. Hallitus kiittää 

palautteesta. 

 

6. Talous 

a. Taloustilanne 

Talousvastaava kertoi taloustilanteen.  

b. Laskut ja korvaukset 

Ei uusia laskuja tai korvauksia.  

c. Vuosijuhlien edustuskulujen budjetointi 

Ville Jaara ehdottaa, että budjetoidaan Man@gerin vuosijuhlien edustuskuluihin ja 

lahjaan yhteensä 120 euroa. Hyväksytään ehdotus. 

Joonas Hyvönen ehdottaa, että budjetoidaan Spatikan vuosijuhlien edustuskuluihin ja 

lahjaan yhteensä 55 euroa. Hyväksytään ehdotus. 

Cecilia Ingman ehdottaa, että budjetoidaan TREY:n vuosijuhlien edustuskuluihin ja 

lahjaan yhteensä 55 euroa. Hyväksytään ehdotus.  

7. Sähköiset päätökset 

Ei uusia sähköisiä päätöksiä. 

8. Dokumentointi 

Keskusteltiin, tarvitseeko kaapelia dokumentoida ja tultiin lopputulokseen, että peli on sen 

verran yksinkertainen, että ohjeita ei erikseen tarvitse dokumentoida. 

9. Viestintä 

a. Megahallopedhaun markkinointi  

 

Megahallopedhaku on auki vielä 18.9.2022 saakka. Hallopedejä haetaan yhteensä 

91. Johdon Instagramissa oli halloped esittelemässä hallopedtoimintaa 24.8.2022. 

Mainostetaan hakua vielä uudelleen ennen kuin hakuaika päättyy. 

 

b. Instagramin salasanan vaihto  

 

Vaihdetaan Instagramin salasana. 

 

c. Työpaikkailmoitusten mainostaminen  

 

Johdon hallituksen sähköpostilistalle tulee toisinaan pyyntöjä mainostaa eri 

työpaikkoja jäsenistöllemme. Keskusteltiin, mainostetaanko harjoittelupaikkoja 
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Johdon jäsenille. Kaikki hallituksesta olivat samaa mieltä, että mainostetaan 

materiaalia joka relevanttia kaikille johdon alaisille järjestöille. Cecilia Ingman 

ehdottaa, että ei mainosteta työpaikkailmoituksia Johdon somekanavissa. 

Hyväksytään ehdotus. 

 

10. Edunvalvonta 

a. Suunnitelma syksyn kollegioista 

 

- Syyskuun kollegioon opintopäällikkö tai dekaani vieraaksi 

- Lokakuussa Complex mukaan kollegioon ja pidetään ensimmäistä kertaa kollegio 

osittain englanniksi 

  - Marraskuussa käsitellään kake:a. 

  - Joulukuussa glögiteema 

 

Kollegiojatkoja pyritään pitämään enemmän syksyllä sekä Hervannassa että 

keskustassa. 

 

b. Syyskuun kollegio  

 

Syyskuun kollegioon saapuu opintopäällikkö tai/ja dekaani vieraaksi. Pyritään 

järjestämään aiempaan kellonaikaan, jotta vieraat pääsevät helpommin paikalle. 

 

c. Kollegioiden kieli  

 

Aiheesta keskusteltiin viime kollegiossa. Lähdetään lisäämään englannin kieltä 

mukaan kollegioihin. Suunnitelmissa on, että kalvot tehtäisiin puoliksi suomeksi ja 

puoliksi englanniksi. Voitaisiin myös laittaa kalvot etukäteen telegram-ryhmään 

jakoon. 

 

d. Opintokysely: kampuskehitys  

 

Kopo tekee syyskuun aikana opintokyselyn kampuskehitykseen liittyen. On yritetty 

kysellä ideoita kampuskehitystyöryhmästä, että mihin asioihin tarvittaisiin kyselyllä 

vastauksia.  

 

e. Hallopedhattaroiden ajankohta ja budjetti  

 

Pohdittiin hallopedhakuun liittyvän tapahtuman budjetointia. Mietittiin myös, onko 

alkuperäinen idea hattaran tarjoilusta liian työläs ja olisiko muita vaihtoehtoja 

hattaralle. 

 

11. Kansainvälisyys 

a. Complex 

 

Ollaan yhteydessä TREY:hyn asian tiimoilta ja pidetään erillinen palaveri 

Complexin liittymisestä Johtoon Johtajuussymposiumin jälkeen. Ari tekee 

Lettucemeetin, niin saadaan valittua päivä palaverille. 
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b. Road trip to Kangasala 21.9.  

 

Tapahtuman päivä vaihtunut alkuperäisestä 23.9.2022. Uusi päivä on 21.9.2022. 

Ohjelmaan kuuluu siis matka Kangasalle, jossa käydään automuseossa ja Rapolan 

linnavuorella. Ohjelmaksi pohdittiin grillausta.  Budjetointia suunnitellaan vielä 

lisää. Bussikuljetukset ajateltiin hankkia Heneltä. Tapahtumaan on mahdollisesti 

tulossa 5 euron osallistumismaksu.  

 

c. Sitsit FINTin kanssa 25.10.  

 

Ei uutta sitseistä. 

 

d. Vaihtarit ja orientaatio 

 

Orientaatioviiko on ohi ja vaihtarit ovat olleet ohjelmaan tyytyväisiä. Tuutoreita 

voisi jatkossa osallistaa enemmän toimintaan. 

 

Marraskuussa mahdollisesti tulossa jonkinlainen excutapahtuma/yritysvierailu.  
 

12. Yhteisöllisyys 

Ei uutta. 

13. Vuosijuhlat 

Lettucemeet erillisestä palaverista vuosijuhliin liittyen. 

14. Johtajuussymposium 

a. Aikataulu ja lopullinen ohjelma  

 

Järjestöihin oltu yhteydessä ständeilyyn liittyen. Pyydetään myös Staabin ja Boomin 

pääainejärjestöjä ständeilemään tapahtumaan. Ständit tullaan sijoittamaan ala-aulaan.  

Unidance esiintyy yläaulassa klo 14. Äänentoisto saadan todennäköisesti Staabilta. 

 

b. Viestintä  

 

Yliopistolta on vihdoin saatu Johtajuussymposiumin viestintämateriaaleja. Jaetaan 

videoita Johdon eri viestintäkanavissa muutamana eri päivänä. 

 

c. Jatkot  

 

Johtajuussymposiumin jatkot pidetään 7.9.2022 klo 21 alkaen Klubilla. Tapahtuman 

Facebookevent on julkaistu ja tapahtumaa mainostetaan Johdon somekanavissa. 

Bändiä ei ole saatu hankittua tapahtumaan, mutta Spinnistä tulee DJ soittamaan 

musiikkia. Haalarimerkit on tilattu ja niiden pitäisi ehtiä saapua ennen tapahtumaa. 

Pohdittiin ohjelmaksi tapahtumaan jonkinlaista kilpailua, josta voisi voittaa 

esimerkiksi drinkkilippuja.  

15. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 

a. Ajankohta 
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Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään lokakuussa. Tarkempi aika päätetään 

seuraavassa kokouksessa ja kv-kollegio siirretään marraskuulle. 

16. Muut esille tulevat asiat 

 TREY:n järjestökahvit pidetään 6.9.2022 ja joulukuussa on Treyhem. 

 

 Staabilla on tulossa halloped-podcast. 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous järjestetään 20.9.2022 klo 19.00 mahdollisesti toimistolla tai hybridinä. 

18.  Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 19.20. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

  

Cecilia Ingman, puheenjohtaja             Jenna Krakau, sihteeri 

 

 


