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Johto ry:n hallituksen kokous  

Pöytäkirja 10/2022 

 

Aika: 20.9.2022 klo 19 

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

 

Läsnäolijat: 

Cecilia Ingman 

Jenna Krakau 

Eero Yli-Rahnasto 

Ari Hietanen 

Ville Jaara 

Joonas Hyvönen 

 
 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 18.52. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

 Tarkastettiin hallituksen kokouksen 9/2021 pöytäkirja. Hyväksyttiin pöytäkirjan sisältö. 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: 

Lisätään kohta 6. Talous kohta c. Road trip to Kangasala -tapahtuman budjetointi. 

Loput kohdat numeroidaan juoksevasti. 

5. Ilmoitusasiat, posti ja palaute 

Hallitus on saanut palautetta kv-tuutoroinnin aikataulusta, että orientaatioviikon aikataulu 
julkaistiin tuutoreille melko myöhään, jonka takia ei pystynyt osallistumaan kaikkeen ja 
noudattamaan aikataulua. Hallitus kiittää palautteesta ja välittää palautteen ensi vuoden 
toimijoille, jotka suunnittelevat kv-tuutorointia.  

6. Talous 

a. Taloustilanne 
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Talousvastaava kertoi taloustilanteen. 

b. Laskut ja korvaukset 

Ei uusia laskuja eikä korvauksia 

c. Road trip to Kangasala -tapahtuman budjetointi 

Ville Jaara ehdottaa, että budjetoidaan tapahtumaan yhteensä 620 euroa. 
Hyväksytään ehdotus. 

7. Sähköiset päätökset 

Ei uusia sähköisiä päätöksiä. 

8. Dokumentointi 

a. Johtajuussymposium 

Tehdään kattava dokumentointi tämän vuoden Johtajuussymposiumista (Mitä 
tapahtumassa oli?, Miten meni?, Kehitysehdotukset?). Tallennetaan myös 
viestipohjia helpottamaan ensi vuoden toimijoita.  

b. Tapahtumien systemaattinen valokuvaaminen 

Kehitetään Johdolle omaa kuvapankkia ja siirretään olemassa olevia kuvia Johdon 
sharepointiin. Pyritään jatkossa kuvaamaan tapahtumia systemaattisemmin. Tämän 
esityslistan kohdan otsikoksi laitetaan jatkossa 8. Dokumentointi ja valokuvaaminen 

9. Viestintä 

a. Megahallopedhaun markkinointi 

Hallopedhakua on jatkettu vielä 25.9.2022 saakka. Telegram tiedotuskanavalla on 
viestitty asiasta. Mainostetaan hakua myös vielä Instagramissa. 

Kollegioille on tehty uusi diapohja. 

10. Edunvalvonta 

a. Tulevat kollegiot 

Syyskuun kollegio pidetään 26.9.2022 klo 17 alkaen Hervannassa kattosaunalla. 
Vieraaksi tulee TREYn hallituksesta Otto ja tarkoituksena on keskustella 
kampuskehityksestä. 

Lokakuun kollegio pidetään 24.10.2022 ja sen suunnittelu on hyvässä vaiheessa.  

b. Opintokysely: kampuskehitys 

Kyselyn suunnittelu on aloitettu. 

11. Kansainvälisyys 

a. Complex  
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Johdon järjestöjen puheenjohtajiin on oltu yhteydessä Complexin liittymiseen 
tiimoilta. Myös TREYn järjestöasiantuntijaan on oltu yhteydessä ja keskusteltu 
sääntömuutoksista, kieliasioista ja jäsenten yhdenvertaisuudesta. Säännöt eivät 
tarvitse muutoksia, jos Complex liittyy Johdon jäseneksi.  

 
b. Road trip to Kangasala 21.9.  

 
Huomenna lähdetään busseilla 12 aikaan Tampere talolta kohti Kangasalaa. Paluu 
reissulta on viimeistään kuuden aikaa takaisin Tampereelle. Ruuat on hankittu. 
Tapahtumaan on ilmoittautunutta yhteensä 38 henkilöä.  
 
 

c. Sitsit FINTin kanssa 25.10.  
 

Sitseistä pidetään järjestäjien kesken miitti pe 30.9.2022. Tila-asia on vielä auki. 
Paikkoja sitseille tulee myyntiin noin 100. Jatkot pidetään keskustassa. 
 

 
d. Muut tapahtumat 

 
Kv-vastaavat ovat suunnitelleet kokkaustapahtumaa. Tarkoituksena olisi, että 
tapahtumaan ilmoittaudutaan pareittain. Pari valmistaa kahdelle muulle parille 
alkuruuan, pääruuan ja jälkiruuan. Tapahtuman jatkot olisivat keskustassa. Alustava 
päivä marraskuun alussa. 
 
Yritysvierailutapahtuma marraskuun loppuun on suunnitteilla. 
 
Kannustetaan kv-tuutoreita järjestämään vielä jotain yhteistä ohjelmaa 
tuutorryhmilleen. Johto voisi mahdollisesti antaa rahaa aktiviteettien järjestämiseen.  

 

12. Yhteisöllisyys 

Johdon Halloween-tapahtuma pidetään 29.10.2022. Tapahtumavastaavat ovat pitäneet 
aiheesta palaverin ja suunnitelleet edellisen vuoden tapaan Sol after dark halloween -
tapahtumaa. 

13. Vuosijuhlat 

Vuosijuhlista pidettiin palaveri 20.9.2022 ennen hallituksen kokousta. Palaverissa jaettiin 
vastuita hallituslaisten kesken ja käytiin läpi aikatauluja. Kutsuvieraille lähtee kutsut 7.10. ja 
kutsuvierasilmoittautuminen aukeaa 10.10. Yleinen jäsenistön ilmoittautuminen alkaa 25.10. 

14. Johtajuussymposium 

a. Reflektointi tiedekunnan edustuksen kanssa 

Johdon hallitus tapasi tiedekunnan edustuksen kanssa maanantaina 19.9. yliopistolla. 
Reflektoitiin rakentavasti mennyttä Johtajuussymposium-tapahtumaa. 

15. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 

a. Ajankohta 
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Ylimääräisen yhdistyksen kokouksen ajankohdaksi on mietitty lokakuun loppua. 
Tarkempaa päivää mietitään vielä. 

16. Muut esille tulevat asiat 

 Hallitus pitää kämppäapprot perjantaina 14.10. klo 17 alkaen. 
 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous järjestetään 11.10.2022 klo 16. 

18.  Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 20.02. 

 
 
Pöytäkirjan vakuudeksi 
 
 
 
 
_____________________________  ______________________________ 

  
Cecilia Ingman, puheenjohtaja             Jenna Krakau, sihteeri 
 

 


