
  

  

Johto ry:n hallituksen kokous   

Pöytäkirja 13/2022  

  

Aika: Maanantai 14.11.2022 klo 17 

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

  

Läsnäolijat:  

Cecilia Ingman  

Jenna Krakau  

Eero Yli-Rahnasto  

Ville Jaara  

Joonas Hyvönen  

  

1. Kokouksen avaaminen  

Avataan kokous ajassa 17.11.  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus  

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen  

Tarkastettiin hallituksen kokouksen 12/2021 pöytäkirja. Hyväksyttiin pöytäkirjan sisältö.  

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin:  

lisätään kohtaan 6. Talous kohta e. Ennakkoperintärekisteri.  

5. Ilmoitusasiat, posti ja palaute  

Man@gerilta on tullut kutsu heidän 6.12.2022 pidettävälle itsenäisyyspäivän vastaanotolle. 

Kutsu on kahdelle henkilölle. Valitaan Cecilia Ingman ja Ville Jaara edustamaan Johtoa 

juhlille. 

Eero ja Cecilia osallistuivat protestipubin paneeliin. 



Bosalta on tullut kutsu heidän 20v vuosijuhlille, jotka pidetään 27.1.2023 Bravo Plazassa. 

Päätetään edustajat vuosijuhlille myöhemmin. 

Ensi vuodelle on löytynyt toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 

6. Talous  

a. Taloustilanne  

Talousvastaava kertoi taloustilanteen.  

b. Laskut ja korvaukset  

Yliopistoa on laskutettu Johtajuussymposiumista. 

c. Halloped-haalarimerkkien budjetointi 

Eero Yli-Rahnasto ehdottaa, että haetaan tiedekunnalta tukea yhteensä 200 euroa 

halloped-haalarimerkkien hankintaa varten. 

d. Pöytäkolmioiden budjetointi 

Pöytäkolmiot olisivatkin kalliimmat mitä aiemmin budjetoitiin, joten päätettiin että ei 

tilata ollenkaan pöytäkolmiota. Tulostetaan ja taitellaan pöytäkolmiot itse vuosijuhlille.  

e. Ennakkoperintärekisteri 

Johto tarvitsee voimassa olevan ennakkoperintärekisterin yliopiston laskutusta hoitavalle 

Certialle, jotta se varmistuu, ettei maksusta tarvitse toimittaa ennakkopidätystä. 

Ville Jaara ehdottaa, että annetaan Ville Jaaralle ja Cecilia Ingmanille valtuutus 

Johtamisen ja talouden tiedekunnan ylioppilaat ry y-2831535-4 verohallinnon 

ennakkoperintärekisteri. Hyväksytään ehdotus. 

7. Sähköiset päätökset  

a. Lausunto Konetalon kiltakäytävän puolesta 

Päätettiin sähköisellä päätöksellä, että allekirjoitamme puolustavan lausunnon koskien 

kiltahuoneita. 

8. Dokumentointi ja valokuvaaminen  

a. Johtajuussymposium 

Johtajuussymposiumista on tehty dokumentointia. Täydennetään dokumenttiin vielä 

muutamia asioita ensi kokoukseen mennessä mm. budjetista. 

9. Viestintä  

a. Hallituspestien esittely 

Hallituspestejä esitellään Instagram storyssa viikoilla 46–47. Esitellään mitä eri pestien 

tehtäviin kuuluu ja vastaillaan mahdollisiin kysymyksiin. 

b. Johdon hallitushaun markkinointi 

Markkinoidaan hallitushakua kollegiossa ja puskaradion kautta jäsenille. Pyydetään 

jäsenjärjestöjä mainostamaan hakua esimerkiksi heidän viikkotiedotteissaan. 



c. Tervetuloa Johtoon Complex 

Julkaistaan Instagramissa ”Tervetuloa Johtoon Complex” -postaus, jolla kerrotaan 

Complexin liittymisestä Johtoon. 

10. Edunvalvonta  

a. Kannanotto fyysisten tutkintotodistuksien poistumisesta 

Johto on yhdessä jäsenjärjestöjen koulutuspoliittistenvastaavien ja opintovastaavien 

kanssa valmistellut kannanoton fyysisten tutkintotodistusten poistumisesta. Kannanotto 

on nyt valmis julkaistavaksi, Pyydetään muilta järjestöiltä allekirjoituksia ja välitetään 

tämän jälkeen kannanotto eteenpäin yliopistolle. 

b. Tulevat kollegiot 

Marraskuun kollegio pidetään 21.11. klo 19 alkaen keskustakampuksella kansainvälisyys 

teemalla. Mietitään yhdessä mitkä asiat ei toimi kansainvälisessä edunvalvonnassa ja 

välitetään kollegion jälkeen viestiä eteenpäin yliopistolle. 

Joulukuun kollegio pidetään pikkujouluteemalla 12.12. tai 13.12. Pohditaan yhdessä 

uusien ja vanhojen toimijoiden kanssa kollegioiden kehittämistä. Hankitaan jouluisia 

tarjottavia. 

  

11. Kansainvälisyys  

Walking dinner -tapahtuma peruttiin.  

12. Yhteisöllisyys  

Järjestettiin 29.10.2022 Sol After Dark -tapahtuman MAB tiedekunnan yhteiset etkot. 

Tapahtumassa ja sen järjestelyissä oli jonkin verran ongelmia. Suositellaan ensi vuoden 

toimijoita miettimään Halloween-tapahtuman konseptia uudelleen.  

  

13. Vuosijuhlat  

a. Laululäsyn hyväksyntä 

Eero esitteli vuosijuhlien laululäsyn ja hyväksyttiin sen sisältö. 

Pidetään vuosijuhlista ja syyskokouksesta palaveri perjantaina 25.11. klo 15 alkaen. 

Juhlien plasua suunnitellaan vielä. Cecilia valmistelee nimikyltit. 

Vuosijuhlien jatkopaikaksi on valittu Heidi’s Bier Bar. 

  

14. Syyskokous 

Syyskokous pidetään maanantaina 5.12.2022 klo 18 alkaen Hervannan kampuksella. Cecilia 

varaa tilat. Ensi viikon palaveriin mennessä valmistellaan yhdessä kaikki syyskokouksen 

dokumentit. Kokouskutsu lähtee ensi viikolla. 

  

15. Muut esille tulevat asiat  



 Syyskokouksen toimintasuunnitelmaan laitetaan vuosikellot mukaan. 

Pidetään hallituksen vuoden päätösilta. Mennään esimerkiksi syömään yhdessä. 

Ville muistuttaa kulukorvauksien hakemisesta vuoden loppuun mennessä. 

  

16. Seuraavan kokouksen ajankohta  

Seuraava kokous järjestetään 25.11.2022 ja tämän jälkeen on enää vuoden viimeinen kokous, 

jonka ajankohta päätetään myöhemmin.  

17.  Kokouksen päättäminen  

Päätetään kokous ajassa 19.00.  

  

  

  

Pöytäkirjan vakuudeksi  

  

  

  

  

  

_____________________________  ______________________________  

   

Cecilia Ingman, puheenjohtaja             Jenna Krakau, sihteeri  

  

  

 


