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Kokousaika:

27.2.2015

Kokouspaikka:

Kasino-kabinetti, Pinni A

Läsnä

Elisa Pakkanen, Jere Laine, Jussi Mikkonen, Erno Heikkinen ja Marianna
af Hällström

Poissa

Niina Hiltunen, Niko Halonen ja Mikko Sarkkinen

1 Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14.13.
2 Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3 Asialistan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen asialista. Todettiin, että avoin onedrive-dokumentti, johon kaikki jäsenet
voivat tehdä lisäyksiä ennen seuraavaa kokousta on toimiva ratkaisu.
4 Pääministeriö
4.1 Tamyn toiminta-avustushaku
Puheenjohtaja kävi läpi hakemuksen pääpiirteissään ja tehtiin tarvittavat lisäykset, jotta saadaan
hakemus määräajassa Tamylle.
Ainejärjestön jäsenet: jäsenmaksu jatkossa 20 e, jäsenmääräksi arvioitu 279.
Edunvalvonta: hallopedeihin pidetään yhteyttä aktiivisesti, opiskelijaedustus yliopiston
toimielimissä mallillaan, henkilökuntatapaamisten kautta kopo-vaikuttamista, järjestöjen
keskinäistä yhteistyötä pj-kollegion kautta, muuta opintoja tukevaa toimintaa ja sopoedunvalvontaa harjoitteluinfo ja alumnitapaamiset (työelämäkontaktointi ja toimeentulo),
Kumulassa opiskelijaedustus ja tapaamiset järjestön edustajan kanssa.
Tuutorointi: tuutorointi + kv-tuutorointi (integroidaan yhteen) Staabin kanssa yhteistyössä,
tarvittaessa myös aikaisemman vaiheen opiskelijoille.
Vapaa-ajantoiminta: vuotuista toimintaa laskiainen, jalkapallohöntsyt (KuPPa-jaosto), ruskaretki,
poikkitieteellinen (hallintotieteiden yhteiset vuorot) futsal, salibandy ym. palloilulajit, KuRaCup,
kulttuuritoimintaa esimerkiksi kiekkoexcut, museot, Tom of Finland -näyttely, pubivisat.
Tiedotus: tiedotuskanavia käytössä monipuolisesti, nettisivujen päivitys viikoittain, mainitaan
jatkossa esteettömyys kaikkien tapahtumien yhteydessä, yhdenvertaisuus toteutuu tiedotuksen
monikanavaisuuden myötä, myös Tamyyn liittyvistä asioista jaetaan tietoa aktiivisesti, T3hankkeen edistymistä seurataan erityisen tiiviisti ja siitä tiedotetaan jäsenistölle.
Talous: talousvastaava käynyt tarvittavat koulutukset, rahoitus koostuu pääasiallisesti
haalarimerkkien myynnistä, avustuksista ja mainosmyynnistä.
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Toiminnan jatkuvuus ja kehittäminen: kootaan kesän aikana perehdytyskansio seuraaville
hallituksille. Toimintakalenteria on hyvä päivittää vuoden mittaan tapahtumien jälkeen, jolloin
esimerkiksi osallistujamäärät ja muut yksityiskohdat kirjautuvat muistiin. Kierrätysasiat mallillaan.
Hallituksen jäsenet osallistuneet tarvittaviin koulutuksiin.
4.2 JKY-kollegio 19.2. (Johtajuussymposium)
Järjestetään 1.9. Hallat osallistuu, haetaan yrityskäytävälle näytteilleasettajia (100e/taho).
4.3 Tamy PJ-koulutus 18.2.
Jussi ja Jere osallistuneet.
4.4. K-Klubi
Järjestetään ensimmäinen klubi Ohranjyvässä. Jere järjestää Jennin kanssa palaverin aiheesta.
Ajankohta voisi olla maalis-huhtikuun vaihteessa. Jussi selvittää mahdollisia juoma-alennuksia.
4.5 Alumniprojekti
Projekti käynnissä. Kutsutaan entisiä opiskelijoita tapahtumiin, joihin mahdollista saada myös
avustusta. Perustetaan alumneille oma s-postilista tiedotuskanavaksi.
4.6 T3
Johtaminen ja yhteiskunta-ala erotettu tämän hetken suunnitelmissa toisistaan. Hallintotieteiden
tilanne epävarma, koska mahdollista kytkeä useampaan alaan. Johtaminen mennee
kauppatieteiden mukana TTY:lle. Kajon säilyttämisen perusteita kerätään opiskelijoilta ja
opetushenkilökunnalta. Ryhmässä 1 hyvä edustaja, vaikka kajolta ei omaa edustusta mukana.
5 Tapahtumaministeriö
5.1 Helsingin ekskursio + risteily
Alustavan kartoituksen mukaan kustannus risteilystä olisi 13-15 e/hlö. Ehdotettu torstaita 23.4.
Tuolloin ohjelmassa stand upia ja bilebändi. Tekee muutaman euron lisähinnan muihin verrattuna,
mutta ohjelma mielekkäämpää. Ehdotetaan alumneille kyseistä ajankohtaa.
5.2 Laskiainen
Mäessä oli noin kymmenen henkeä ja saunalla noin 40 henkeä. Tapahtumaan tunnuttiin olevan
tyytyväisiä. Jatkossa kannattaa miettiä miten onnistuu kelien suhteen. Yhteistyö muiden
järjestöjen kanssa haastavaa erilaisen osallistumisinnokkuuden takia, Hallat lähinnä edustettuna.
5.3 Lajitutustuminen (Seinäkiipeily / golf etc.)
Seinäkiipeilyä ehdotettu jo edelliselle hallitukselle, myös golf voisi kerätä kiinnostusta ja Jussilla
yhteyksiä sinne suuntaan. Järjestäminen vaatii kuitenkin kohtuullista osallistujamäärää, että
kannattaa toteuttaa. Mietitään eri vaihtoehtoja.
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6 Suhdeasiainministeriö
6.1 Haalarimainosten myynti
Kannattavaa toimintaa, mainoksista voidaan veloittaa noin 1000 euroa/paikka eli tästä jää
painokulujen jälkeen vielä sievoinen summa järjestölle. Esimerkiksi Kaksiin kannattaa olla tässä
asiassa yhteydessä. Neljä mainospaikkaa on hyvä lähtökohta.
6.2 Alumnitoiminnan aloitus + tukihakemukset
Valokuvaprojekti meneillään.
7 Yhteisöllisyysministeriö
7.1 Jäsenkysely
Toteutetaan kysely jäsenistölle, mitä toiveita on ja miten uudet painotukset otettu vastaan.
7.2 Kahvitus
Tehdään hintavertailu, Saludo todettu kuviteltua kalliimmaksi pienemmän pakkauskoon takia.
8 Talousministeriö
8.1 Taloustilanne
Tilavuokrien suhteen ollaan budjetissa, lisää tuloja kaivataan (esim. Lahden excu).
9 Viestintäministeriö
9.1. Mainosmyynti
Bannerit otetaan mietintään.
9.2. Hallituksen blogi / koulutus
Erno opastaa tarvittaessa, blogi kuitenkin yksinkertainen käyttää.
9.3 Hallanvaara
Jätetään printtiversio jatkossa tekemättä, nettiversio halvempi ja ympäristöystävällisempi
vaihtoehto ja levikiltään suurempi.
9.4 Nettisivujen ylläpitokustannukset
Hankitaan no adds-sovellus (30e/v) epätoivotun mainonnan estämiseksi sekä uusitaan domain (13
e), ylläpitokuluiksi merkattu 80e/vuodessa.
10 Pääsihteeristö
10.1 Työpaikkauutinen Kuntalehteen
Lähetetty juttuvinkki Kuntalehteen.
11 Kevätkokous
11.1 Sääntömuutos
Päätetään kevätkokouksessa sääntömuutokset koskien jäsenien valinta- ja eroamisehtoja,
varajäsenien määrää ja vaatimusta kokouskutsun julkaisemisesta Aviisissa.
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11.2 Jäsenmaksun korotus
Näillä näkymin katsotaan, että 20 euron summa ok.
11.3 Ilmoitus Aviisiin ja muu tiedottaminen
Kokouskutsu tulee toimittaa Aviisiin perjantaihin 6.3. mennessä.
12 META
12.1 SYY-Helsinki 28.3.
Ehdotettu Niinaa tai Jereä, Jussi varalla, ilmoittautuminen 19.3. mennessä.
Jere poistui kokouksesta klo 15.00.
13 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 15.07.
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