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Johto ry:n hallituksen kokous  

Pöytäkirja 12/2022 

 

Aika: 26.10.2022 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 15.59. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Tarkastettiin hallituksen kokouksen 11/2021 pöytäkirja. Hyväksyttiin pöytäkirjan sisältö. 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: 

Lisätään kohtaan 6. Talous kohta e. Pöytäkolmioiden budjetointi. 

Loput kohdat numeroidaan juoksevasti. 

5. Ilmoitusasiat, posti ja palaute 

a. Järjestöjen koulutuspäivä 1.11. 



TREY pitää tiistaina 1.11.2022 järjestöjen koulutuspäivän klo 14.15–17.00 

Hervannassa. Ilmoittautuminen 30.10. klo 12 mennessä. Työpajoissa käsitellään 

tilinpäätöstä, uuden hallituksen perehdyttämistä, toimintakertomuksen tekemistä 

sekä vuoden paketointia. Cecilia kehottaa muita hallituslaisia osallistumaan, 

mikäli sopii aikatauluihin. 

Heli Tontti laittoi viestiä kollegioissa puhutuista asioista, joita lupasi selvittää. 

Fuksien yhteystietojen saaminen ajoissa: Opintoimistossa lupasivat pohtia vielä 

uudelleen aikataulua uusien opiskelijoihin listoihin liittyen. 

Valmistuneiden tietojen jakoon liittyen: tähän ei ole hyvää ratkaisua juuri tällä 

hetkellä, mutta kehitystä on toivottavasti luvassa 

Siirtymä sähköiseen tutkintotodistukseen: Atomi (sähköinen tutkintotodistus) 

otetaan käyttöön 1.2.2023. Paperikopion opiskelija saa pyydettäessä (maksutta). 

Ensi viikon alussa julkaistaan uutinen tähän liittyen intrassa sekä UKK opiskelijan 

oppaassa. 

6. Talous 

a. Taloustilanne 

Talousvastaava kertoi taloustilanteen.  

b. Laskut ja korvaukset 

Tullikamarilta on tullut lasku Johtajuussymposiumun jatkoista. 

Johtajuussymposiumista jäädään näillä näkymin plussalle. Laskutetaan yliopistoa 

Johtajuussymposiumista. 

 

c. Taloudellinen tilannen erilaisten haalarimerkkien kannalta 

Hallopedeiltä on tullut idea halloped-haalarimerkistä. Haalarimerkki voitaisiin antaa 

ilmaiseksi MABin hallopedeille ja myydä muille yliopiston hallopedeille. Nykyisiltä 

hallopedeiltä on tullut ideoita millainen merkki voisi olla. Tiedustellaan heidän 

halukkuuttansa suunnitella merkki.  

Pohdittiin myös jonkinlaisen meemimerkin hankkimista. Jäädään pohtimaan ja 

suunnittelemaan tätä. 

 

d. MAB goes Sol After Dark Halloween 2022 budjetointi 

Joonas Hyvönen ehdottaa, että budjetoidaan tapahtuman rannekkeisiin 35 euroa. 

Hyväksytään ehdotus.  

 

e. Pöytäkolmioiden budjetointi 

Jenna Krakau ehdottaa, että budjetoidaan vuosijuhlien pöytäkolmioihin 35 euroa. 

Hyväksytään ehdotus.  

 



7. Sähköiset päätökset 

Ei uusia sähköisiä päätöksiä. 

 

8. Dokumentointi ja valokuvaaminen 

a. Johtajuussymposium 

Päätettiin, että jokainen kirjoittaa oman osuutensa Johtajuussymposiumin 

dokumentointiin ensi kokoukseen mennessä.  

Halloween-sitseillä ollut kuvaaja. Julkaistaan Instagramissa kuva/kuvia sitseiltä kun kuvat 

tulevat. 

 

9. Viestintä 

a. Edustajistovaalien viestintä 

Edustajistovaalien ennakkoäänestys on alkanut tänään ja sitä on mainostettu 

Instagram storyssa. Viestitään myös varsinaisesta vaaliviikosta ja kun 

äänestysaika on päättymässä. 

 

b. Hallituspestien esittely 

Hallituspestejä esitellään viikolla 46 Instagram storyssa. Jokaisella hallituslaisella 

on oma esittelypäivä.  

 

10. Edunvalvonta 

a. Kannanotto fyysisten tutkintotodistusten poistumisesta 

 

Johto tekemässä kannanottoa yhdessä järjestöjen kopojen kanssa fyysisen 

tutkintotodistuksen poistumisesta. Atomi (sähköinen tutkintotodistus) 

järjestelmästä julkaistaan intraan tiedote ensi viikolla. Katsotaan, millainen tiedote 

on, ja sen mukaan harkitaan kannanottoa vielä.  

 

b. Halloped-kahvien kuulumiset ja ideat 

Hallopedkahveista on yleisesti tykätty. Pyritään järjestämään uusille hallopedeille 

joku hengailutapahtuma kun valinnat uusista hallopedeistä on tehty. Dekaani on 

myös luvannut pitää jonkinlaisen halloped-perehdytyksen. 

Keskusteltiin, millaisia kollegiot on ennen ollut (ennen koronaa). Kollegiossa on 

ennen ollut viiniä ja menty yhteisöllisyys edellä. Toivottiin, että kollegio jatkoista 

ilmoitettaisiin etukäteen. Kollegioihin toivottaisiin enemmän vieraita. Pyritään 

kehittämään kollegioita näiden keskustelujen perusteella. Pikkujoulukollegioon 

kutsutaan kaikki uudet ja vanhat toimijat. Kutsut pyritään laittamaan 

henkilökohtaisesti. 

Idea halloped-haalarimerkeistä. 



 

c. Halloped-haalarimerkit 

Halloped-merkit käsiteltiin jo aiemmassa kohdassa. 

 

d. Tulevat kollegiot 

Marraskuun kollegio pidetään jo maanantaina 21.11 tai tiistaina 22.1. Teemana 

tulee olemaan kv-edunvalvonta, jos Complex littyy Johtoon ylimääräisessä 

yhdistyksen kokouksessa. Pyritään saamaan joku vieraaksi kertomaan kv-

edunvalvonnasta. 

Joulukuun kollegio pidetään pikkujouluteemalla. 

 

e. Dekaanilounas 24.10. 

Dekaanilounas oli maanantaina Hervannassa. Kaikista järjestöistä oli edustajia 

paikalla. Lounaalla keskusteltiin muun muassa fuksien yhteystietojen saamisesta, 

sähköisistä tutkintotodistuksista, järjestöjen kuulumisista, tiedekunnan tuesta 

järjestöille ja kv-edunvalvonnasta. Järjestöjä muistutettiin, että he voivat hakea 

tiedekunnalta rahallista tukea, jos heillä on jokin esim. tapatuma tai projekti mihin 

tarvitsisi rahaa. 

 

11. Kansainvälisyys 

a. Sitsit FINTin kanssa 25.10. 

Eilen oli Hallloween at Hogwarts kv-sitsit.  Tapahtuman järjestelyissä oli hieman 

ongelmia muun muassa oli liian vähän ruokia. Kuitenkin osallistujilla oli ollut 

yleisesti hauskaa tapahtumassa. Tapahtumapaikalle oli myös murtauduttu yön 

aikana. Johdon omaisuutta ei oltu viety. Välitetään seuraajille vinkkejä sitsien 

organisoimisesta, kun on monia eri tahoja järjestämässä. Suositellaan, että 

suomalainen organisaatio hoitaisi raha-asiat selkeyden vuoksi.  

 

b. Walking dinner 8.11. 

Tapahtuman suunnittelu etenee hyvin. Ilmoittautuminen tapahtumaan tulee 

alkamaan pian. 

 

c. Kv-koulutuksen ohjausryhmän opiskelijaedustajan rekry 

Pyritään löytämään opiskelijaedustaja tämän vuoden aikana. Kysytään olisiko 

Complexissa halukkaita henkilöitä tähän tehtävään.  Jos ei löydetä ketään 

opiskelijaedustajaksi tänä vuonna, välitetään tehtävä eteenpäin ensi vuoden 

hallitukselle.  

 

12. Yhteisöllisyys 



MAB goes Sol After Dark Halloween tapahtuma pidetään lauantaina 29.10. klo 15 alkaen 

Bucket Bar & Minigolfissa. Tapahtumaan on ilmoittautunut tähän mennessä 103 henkilöä. 

Rannekkeita on tilattu 250 kappaletta. Rannekkeella pääsee jonon ohi tapahtuman jatkoille 

Bricksiin. 

 

13. Vuosijuhlat 

Johto ry:n vuosijuhlat pidetään 26.11.2022 Finlaysonin palatsissa. Hallitus piti erillisen 

palaverin vujuista ennen kokousta. Palverissa suunniteltiin vuosijuhlien ohjelmaa, aikataulua, 

laululäsyä ja juontoja. 

 

14. Ylimääräinen yhdistyksen kokous 

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään keskiviikkona 2.11.2022 klo 18.00 alkaen tilassa 

Pinnin B3109. Kokouskutsu on lähetetty järjestöille.  

 

15. Syyskokous 

Valmistellaan dokumentit syyskokoukseen marraskuun aikana. Jokainen sektori miettii 

omalta osaltaan toimintasuunnitelmaa. Toimintasuunnitelmaan voitaisiin lisätä sektorien 

vuosikellot. Syyskokous pidetään alustavasti maanantaina 5.12.2022. Kokouskutsu lähtisi 

viimeistään sunnuntaina 27.11.2022.  

 

16. Muut esille tulevat asiat 

Puheenjohtajalle ja varapuheenjohtajalle tullut viestiä maantieteen päivien protestipubista, 

johon kaivataan puhujia.  

YKA:n yhteistyösopimus velvoittaa Johtoa järjestämään SYY-Tampereen kanssa 

yhteistyötapahtuma vielä tämän vuoden puolella. Ville on yhteydessä SYY-Tampereeseen, 

milloin heille sopisi tapahtuman järjestäminen. Tapahtuma voisi olla esimerkiksi CV-paja tai 

työhakemuksen tekemiseen liittyvä. Viime vuonna oli mentorointikaljat. 

 

17. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous järjestetään 14.11.2022 klo 17.00.  

Pidetään myös palaveri 25.11. vuosijuhlista ja syyskokouksesta. 

 

18.  Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18.01. 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 



 

 

 

 

 

_____________________________  ______________________________ 

  

Cecilia Ingman, puheenjohtaja             Jenna Krakau, sihteeri 

 

 

 

 


