
Tampereen YK-yhdistys TAYK ry PÖYTÄKIRJA 3/2014

Hallituksen kokous 13.3.2014

Aika to 13.3.2014 klo 17.00

Paikka  Tamyn toimiston pienempi kokoushuone

Paikalla:

Tatu Ujula

Salla Kumpulainen

Matti Pihlajamaa 

Veikko Mäkelä 

Saara Kinnunen 

Pauliina Pöyry 

Rosa-Mari Levola 

Anna Vihanta

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17:06.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Mäkelä ja sihteeriksi Salla Kumpulainen. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Pauliina Pöyry ja Rosa-Mari Levola.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan

5. Ilmoitusasiat

Suomen YK-liitto on järjestämässä kouluvierailijakoulutuksen Tampereella sunnuntaina 23.3.2014. 

Tayk järjestää asiaa, ja pohdittiin mahdollisia koulutuspaikkoja. Salla järjestää asiaa, ja Rosa-Mari 

tekee koulutuksesta tapahtuman Facebookiin. Anna Vihanta saapui kokoukseen 17:09. 

6. Talous

Taykin tilillä on nyt noin 260 euroa, ja Taykille on hankittu verkkopankkitunnukset.

Aikaisemmin kirjanpito on tehty paperiseen muotoon, mutta toimintasuunnitelman mukaisesti tehty 

tämän vuoden alusta sähköisesti Tilitin- ohjelman avulla. Myös tilikartassa on siirrytty Tilitin- 



ohjelman yleiseen yhdistysten kirjanpitomalliin. Talouden vertailu edellisvuosiin on siirtymän 

vuoksi hankalaa, joten Matti ehdottaa myös edellisten vuosien kirjanpitojen pääkohtien siirtämistä 

sähköiseen muotoon Tilitin- ohjelmaan. Kaikki kyseiset toimet ja ehdotukset hyväksytään.

Tänä vuonna kaikista kulukorvauksista ja matkalaskuista täytetään erillinen lomake. Alle 50 euron 

ostosten hyväksymiseen tarvitaan yhden yhdistyksen nimenkirjoitusoikeudellisen henkilön 

allekirjoitus, yli 50 euron ostoksiin kahden.

7. Kevätkokous

Kevätkokous pidetään 24.3.2014 klo 16:30. Hallitus toteaa tilinpäätöksen oikeelliseksi ja hyväksyy 

sen. Tilinpäätös ja toimintakertomus toimitetaan toiminnantarkastajalle.

8. Peace day

Peace day järjestetään 19.9.2014. Teemana on tasa-arvo niin sukupuolten välillä kuin globaalissa 

kontekstissakin. Tapahtumasta yritetään tehdä kaksikielinen, joten neljästä puhujasta kahden 

toivottaisiin puhuvan englanniksi. Myös tapahtumainfo tehdään kaksikielisenä.

9. Eksku

Keskusteltiin ekskun ajankohdasta ja vierailukohteista. Ajatus olisi käydä sekä ulkoministeriössä 

että jossain järjestössä. Myös käynti YK-liitossa on mahdollinen. Pauliina tekee ajankohdasta ja 

vierailupaikoista avoimen kyselylomakkeen.

10. Menneet tapahtumat

Uusien illassa oli 11 uutta ihmistä, yhteensä osallistujia oli noin 20. Kv-opiskelijoilta saatu palaute 

oli positiivista. Keskusteltiin tarpeesta järjestää seuraaviin tapahtumiin enemmän järjestettyä 

toimintaa yhteisen hengailun sijaan. Myös yhteistyöstä TIPSY:n kanssa keskusteltiin.

11. Tulevat tapahtumat

Yksille Taykin kanssa järjestetään 25.3.2014 klo 18:30 O'Connell'sissa. Puhujaksi tapahtumaan 

tulee Tampereen kaupunginvaltuutettu Hanna Hakko. Rosa-Maria järjestää tapahtumaa.

Taykin ja TENin yhteinen harjoitteluinfo järjestetään 21.3. Taykin puhujiksi on saatu Konsta Soila 

ja Rezhna Khorshid. Puhujalahjat täytyy vielä hankkia.

Sovittiin myös loppukevään aikataulut. Eksku on alustavasti tarkoitus järjestää 25.4.2014. Kevään 



toinen Yksille Taykin kanssa järjestetään mahdollisesti toukokuun alussa joko viikolla 19 tai 20. 

Puhujaksi olisi tarkoitus saada joku UN Womenilta. 

Maailmanparannuskaraoke järjestetään 28.4. jossain keskustan karaokebaarissa. Veikko, Anna ja 

Matti vastaavat suunnittelusta. Mahdollisuuksien tori järjestetään Tampereella 29.5., ja tarkoitus 

olisi saada Taykilta edustajia paikalle. Maailma kylässä- festivaali järjestetään Helsingissä viikolla 

21, ja keskusteltiin Taykin edustajan lähettämisestä paikalle. Suunnitellaan huhtikuun alkuun 

jonkinlaista tapahtumaa TIPSY:n kanssa. Jos tämä ei onnistu, järjestetään leffailta.

12. Muut asiat

Saara toi osan Taykin tavaroista, jotta muut voisivat ottaa niitä haltuunsa ja tapahtumissa 

jaettavaksi. Anna, Veikko ja Salla ottavat tavaroita. 

Rosa-Mari kaipaisi Taykin kuulumisia YK-nuorten uutiskirjeeseen. Myös post-2015-tavoitteista on 

netissä kysely, johon hän toivoisi mahdollisimman monen vastaavan.

YK-liitto kaipasi kommentteja dokumenttiinsa, mutta aikaa on liian vähän, joten tätä ei voida tehdä. 

Veikko pistää palautetta liian tiukasta aikataulusta.

13. Seuraava kokous

Seuraava kokous on kevätkokous 24.3. klo 16:30 Tamyn toimistolla. Sitä seuraavan kokouksen 

ajankohta sovitaan myöhemmin, mutta se on mahdollisesti huhtikuun alussa.

14. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:40.

Veikko Mäkelä

puheenjohtaja



Pauliina Pöyry Rosa-Mari Levola

pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


