
Tampereen YK-yhdistys TAYK ry Pöytäkirja 2/2014
Hallituksen kokous 12.2.2014

Aika ke 12.2.2014 klo 17.00
Paikka Pub O’Connells (Rautatienkatu 24)
Osallistujat: 

Veikko Mäkelä 
Leena Kekkonen 
Matti Pihlajamaa 
Salla Kumpulainen 

Sakari Ilkka 
Rosa-Maria Levola 
Tatu Ujula 
Anna Vihanta 
Pauliina Pöyry

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.05.

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kokous on lainvoimainen ja päätösvaltainen.

3. Kokouksen järjestäytyminen

Puheenjohtajaksi valittiin Veikko Mäkelä, ja sihteeriksi Salla Kumpulainen. Pöytäkirjantarkastajiksi 
valittiin Leena Kekkonen ja Sakari Ilkka.

4. Esityslistan hyväksyminen

Esityslistasta poistetaan kohta ”Hallituksen järjestäytyminen”.

5. Ilmoitusasiat

Pauliina ja Rosa-Maria toivat esille mahdollisuuden saada Taykista juttu Interaktion ja Teeman 
lehteen. 

Veikko on selvittänyt mahdollisuutta saada Taykin tavaroille kaappi, mutta ainakin tällä hetkellä 
niihin on jonoa. 

Nimenkirjoitusoikeuksien muutos on tehty, ja sen hinnaksi tuli 20 euroa. 

Tamy:n toiminta-avustushakemus täytyy jättää 21.2. mennessä, ja Veikko, Leena, Matti ja Saara 
hoitavat asiaa.

 YK-liiton Rosa Puhakainen-Mattilalta on tullut kyselyä mahdollisesta koulutuspäivästä liittyen 
YK-liiton toimintaan ja yhteistyökuvioihin. Veikko ilmoittaa, kun päivä varmistuu, mutta 
alustavasti koulutus olisi 22. tai 23.3. 

Rosa-Maria on järjestänyt Tampereen Eurooppanuorten kanssa harjoitteluinfoa, joka on alustavasti 



18. tai 19.3. Tayk hankkii tapahtumaan kaksi puhujaa, jotka ovat olleet harjoittelussa YK:lla tai 
ministeriöissä. Tapahtumaan on budjetoitu 40 euroa.

6. Taykin vuosittaisen teeman määrittely

Taykin vuosittaiseksi teemaksi valittiin YK:n vuosituhattavoitteista tasa-arvo. Tarkoituksena olisi, 
että vuosittainen teema olisi läsnä kaikissa Taykin tapahtumissa, joskin erilaisilla painotuksilla. 

Peace Dayn teemaksi päätettiin sama kuin vuosittaiseksi teemaksi, eli tasa-arvo. Keskusteltiin myös 
mahdollisista puhujista.

7. Tapahtumat

Rosa-Maria on järjestänyt Yksille Taykin kanssa-tapahtumaa. Mahdollisia puhujia esimerkiksi UN-
women-järjestöstä on selvitetty, mutta asia ei ole vielä vahvistunut. Jos puhujia ei saada nykyisellä 
aikataululla, tilaisuutta voidaan myös siirtää. Tapahtumaan on budjetoitu 50 euroa.

Uusien illan ohjelmaksi ehdotettiin dokumenttia tai lyhytelokuvia esimerkiksi pääkirjasto Metsolla 
tai vanhalla kirjastolla, jonka jälkeen jatkettaisiin johonkin lähialueen kuppilaan. Anna hoitaa 
tapahtuman järjestelyitä, ja budjetti on 50 euroa. Tapahtuman ajankohtaa saatetaan siirtää tilojen 
saatavuuden mukaan.

8. Yhteistyö Kehitysvammaisten tukiliiton kanssa YK:n lukutaidon päivänä 
8.9.2014

Tayk on saanut ehdotuksen yhteistyöstä Kehitysvammaisten tukiliiton kanssa YK:n lukutaidon 
päivänä 8.9.2014. Tarkoitus olisi, että Tayk on mukana tapahtumassa, ja esittelee toimintaansa. 
Yhteistyö hyväksyttiin.

9. Blogi

Blogin tarkoituksena on tehdä Taykia tunnetuksi, ja edistää sen toimintaan. Mahdolliseksi sisällöksi 
ehdotettiin kuvia ja juttuja Taykin tapahtumista, sekä myös kannanottoja ja kevyempiä juttuja. 
Tarkoitus olisi saada postaus blogiin vähintään kerran kuussa. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta 
tehdä blogista Taykin nettisivujen etusivu.

10. Muut asiat

Käytiin läpi Taykin toimintasuunnitelmaa ja tehtiin vastuunjako. 

Matti ottaa hoitaakseen pankkipalveluiden kilpailutuksen, ja on jo uudistanut kirjanpidon 
sähköiseen muotoon. Leena ottaa vetovastuun Taykin tavaroiden inventaariosta, joka tehdään 
maaliskuun loppuun mennessä. Varainkeruu ja rahoitusmallit huomioidaan jokaisen tapahtuman 
kohdalla. Tapahtumien varainkeruusta ja eri yhteistyötahoista pidetään kirjaa, ja Matti tekee asiasta 
vuoden loppuun mennessä koonnin tulevan toiminnan helpottamiseksi.  

Tapahtumakalenteri nettisivuilla on päivitetty, ja myös blogin pitäisi elävöittää nettisivujen ilmettä. 
Keskusteltiin nettisivujen kaksikielisyydestä, ja pohdittiin erilaisia keinoja toteuttaa se. Tarkoitus 
olisi saada nettisivut päivitettyä ennen syksyä ja uusien opiskelijoiden saapumista. Tayk aikoo myös 



laajentaa viestintäänsä yliopiston ulkopuolelle, hyödyntäen esimerkiksi Tampereen kaupungin 
viestintäkanavia, mikä auttaa myös jäsenpohjan kasvattamisessa. Tayk aikoo myös kehittää 
yhteistyötään Tampereen kaupungin ja muiden järjestöjen kanssa. Varsinkin yhteydenpitoa YK-
nuoriin kehitetään.

Tapahtumien yhteyteen tarvittaisiin toimiva palautejärjestelmä toiminnan kehittämiseksi. Anna ja 
Pauliina ottavat vetovastuun palautelomakkeen kehittämisestä helmikuun loppuun mennessä.

Tayk täyttää tänä vuonna 10 vuotta, ja järjestää vuosijuhlat. Tapahtumaan haettaneen avustusta YK-
nuorilta, ja tapahtuman luonnetta aletaan pohtia.

Kehitysyhteistyöprojektia kartoitetaan.

11. Seuraava kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta ilmoitetaan myöhemmin.

12. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen 18.54.

Veikko Mäkelä
Puheenjohtaja

Leena Kekkonen Sakari Ilkka
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja


