
 

Johto ry:n hallituksen kokous  

Pöytäkirja 11/2022 

 

Aika: 11.10.2022 klo 16.00 

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 16.10. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Tarkastettiin hallituksen kokouksen 10/2021 pöytäkirja. Hyväksyttiin pöytäkirjan sisältö. 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

Vaihdetaan kohtien 12. Yhteisöllisyys ja 10. Edunvalvonta paikkoja päittäin, jotta ehditään 

käsitellä Yhteisöllisyys-kohta. 

5. Ilmoitusasiat, posti ja palaute 

YTY:läinen vieraili Johdon toimistolla. 



Pirkanmaa Roadtrip -tapahtuma järjestettiin keskiviikkona 21.9.2022. Tapahtuma oli 

onnistunut. 

6. Talous 

a. Taloustilanne 

Talousvastaava kertoi taloustilanteen. 

b. Laskut ja korvaukset 

Ei uusia laskuja tai korvauksia. 

c. Tiedekunnan vuoden opettajan muistamisen budjetointi 

Ville Jaara ja Eero Yli-Rahnasto ehdottavat, että budjetoidaan vuoden opettaja 

palkintoon yhteensä 25 euroa. Hyväksytään ehdotus. Ostetaan vuoden opettajalle 

kukkakimppu ja suklaata sekä annetaan diplomi. 

d. Halloped-kahvien budjetointi 

Eero Yli-Rahnasto ehdottaa, että budjetoidaan Halloped-kahveihin yhteensä 25 euroa. 

Hyväksytään ehdotus.  

e. Kv-sitsien budjetointi 

Ari Hietanen ehdottaa, että budjetoidaan kv-sitseihin yhteensä 400 euroa. 

 Hyväksytään ehdotus. 

f. Staabin vuosijuhlien edustuskulujen budjetointi 

Ville Jaara ehdottaa, että budjetoidaan Staabin vuosijuhlien edustuskuluihin yhteensä 

117,5 €. Hyväksytään ehdotus.  

g. Uuden laskutusohjelman käyttöönotto 

Tähän mennessä Johdolla on ollut Laskutus pro -ohjelma käytössä. Ville Jaara 

ehdottaa, että otetaan käyttöön Visma laskut -järjestelmä. Uuden laskun luonti 

maksaisi Vismassa 0,55 €, laskun vastaanottaminen 0,59 € ja laskun lähettäminen 

0,39 €. Ville arvioi, että laskuihin menisi vuodessa noin 10 euroa vuodessa. 

Hyväksytään ehdotus.  

7. Sähköiset päätökset 

Ei uusia sähköisiä päätöksiä. 

8. Dokumentointi ja valokuvaaminen 

a. Johtajuussymposium 

Ari tehnyt pohjan Johtajuussymposiumin dokumentointiin ja lähdetään työstämään 

sitä yhdessä. 

Kuvataan kv-sitseillä, Halloween-tapahtumassa ja Halloped-kahveilla. 

9. Viestintä 

a. Hallituspestien esittely Instagramissa 



Pidetään esittelyt Instagramissa viikolla 46, jossa kerrotaan tarkemmin hallituksen 

eri pesteistä.  

b. Kv-opiskelijoille suunnattu viikkotiedote 

Staabin viestintävastaava ehdotti, että voitaisiin kehitellä kv-opiskelijoille 

suunnattua viikkotiedotetta, jotta viestintä saavuttaisi heitä paremmin. Pohdittiin 

yhdessä muun muassa: Missä viikkotiedote julkastaisiin? Kuka sen tekisi? Miten 

usein julkaistaisiin? Koettiin, että ainakaan viikoittainen tiedote ei ole 

tarpeellinen. Muistutetaan jäsenjärjestöjä ja kv-opiskelijoita Telegram MAB-

tiedotuskanavasta, jossa tiedotetaan suomeksi ja englanniksi. Myös Johdon 

jäsenjärjestöjen viestintävastaavat voivat julkaista tiedotteita kanavalla. 

Palataan kohtaan 4. Esityslistan hyväksyminen. 

10. Yhteisöllisyys 

Järjestetään Sol After Dark Halloween –tapahtuma yhdessä Johdon järjestöjen kanssa 

lauantaina 29.11.2022 klo 15 alkaen Bucket-bar & minigolf paikassa. 

Joonas Hyvänen poistuu ajassa 17.13.  

Pidetään kokoustauko ajassa 17.13.  

Jatketaan kokousta ajassa 17.18. 

11. Kansainvälisyys 

a. Complex 

Kaikki Johdon jäsenjärjestöt kannattavat Complexin liittymistä Johtoon eli lähdetään 

suunnittelemaan tarkemmin ylimääräistä yhdistyksen kokousta, jossa Complex 

saadaan virallisesti Johdon jäseneksi.  

b. Sitsit FINTin kanssa 25.10. 

Järjestelyt ovat hyvällä mallilla. Haalarimerkit on tilattu ja niiden pitäisi tulla ennen 

tapahtumaa. Sitsipaikka on Foundation ja jatkot ovat Heidi’s Bier Barissa. 

Tapahtuman liput myytiin loppuun 6 minuutissa.  

c. Kv-koulutuksen ohjausryhmän opiskelijaedustajan rekry 

Hakijoita tehtävään oli yhteensä 0. Pohdittiin, että tehtävä voisi olla johonkin pestiin 

sidottu jatkossa. 

Kokkaustapahtuma pidetään 8.11.2022. Järjestelyt etenevät. 

12. Edunvalvonta 

a. Tiedekunnan vuoden opettajan -22 valinta 

Ääniä tuli yhteensä 38. Hallitus päätti vuoden opettajan ja hänelle laitetaan kutsu 

Johdon vuosijuhlille. 

b. Tulevat kollegiot 



Lokakuun kollegio pidetään maanantaina 24.10.2022 keskustakampuksella Linna 

K108 -tilassa.  

Marraskuussa kollegio pidetään keskustassa teemalla kv-edunvalvonta.  

Joulukuussa kollegio pidetään Hervannassa teemalla pikkujoulut. Jatkot kultaisessa 

apinassa. 

13. Vuosijuhlat 

a. Illallisen alku- ja jälkiruoka 

Valitaan alkuruuaksi mustajuurikeitto ja jälkiruuaksi karpalosemifreddo 

kinuskikastikkeella. 

Valokuvaajaa etsitään vielä. 

Kutsuvieraille on laitettu kutsut sähköpostilla ja tapahtuman event on julkaistu Facebookissa.  

Jatkopaikka ei ole vielä selvinnyt. 

Puhujat on päätetty. 

Pidetään vielä erillinen palaveri vuosijuhlista, kun kutsuvierasilmoittautuminen on päättynyt. 

 

14. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 

a. Ajankohta 

Pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous keskiviikkona 2.11.2022 klo 18.00 alkaen. 

Varataan tila yliopistolta. Kokouskutsu lähtee jäsenjärjestöille 25.11.2022. 

15. Muut esille tulevat asiat 

Johdon hallitus pitää perjantaina kämppäapprot. 

Staabi pyysi kaulanauhoja heidän ja Saluksen tapahtumaa varten. Johdolla on ylimääräisiä 

kaulanauhoja, joten annetaan niitä heille. 

Staabi kysyi myös Johdon televisiota lainaa heidän vujusillikselle karaoketa varten. Lainataan 

televisiota Staabille.  

16. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

17.  Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18.01. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

 

 



 

 

_____________________________  ______________________________ 

  

Cecilia Ingman, puheenjohtaja             Jenna Krakau, sihteeri 

 

 

 


