
Tampereen YK-Yhdistys TAYK ry.   PÖYTÄKIRJA 9/2014 

Hallituksen kokous 

 

 

Aika    Torstaina 30.10.2012 klo 14.00 

Paikka     Ravintola Telakka, Tullikamarinaukio 3 

 

 

Läsnä 

Veikko Mäkelä 

Leena Kekkonen 

Anna Vihanta 

Sakari Ilkka 

Pauliina Pöyry  

Suvi Lammi 

 

1. Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.11. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Veikko Mäkelä, sihteeriksi Leena Kekkonen ja 

pöytäkirjantarkastajiksi Anna Vihanta ja Pauliina Pöyry. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

 

Kohdasta 6 poistettiin tilinpäätöstä ja toimintakertomusta koskevat kohdat. Lisättiin kohta 

11 Tamyn lauselma, kohta 12 kehyvastaavan rooli sekä kohta 13 pöytäkirjat. 

 

5. Ilmoitusasiat 

 

Tamylla eli Tampereen yliopiston ylioppilaskunnalla on ensi viikolla vuosijuhlat. Taykille 

on osoitettu kutsu, jolla juhlien cocktail-tilaisuuteen voi osallistua kaksi henkilöä. 

 

6. Syyskokous 

 

Taykin syyskokouksen alustava päivämäärä on torstaina 4.12. Sitä ennen on valmisteltava 

toimintasuunnitelma sekä talousarvio vuodelle 2015. Jokainen hallituksen jäsen valmistelee 

omalta sektoriltaan tärkeimmät kirjaukset toimintasuunnitelmaa varten ja liittää ne viikkoa 



ennen suunnittelupalaveria asiaan kuuluvaan Google docsiin. Taloudenhoitaja miettii 

alustavaa budjettia. 

 

7. Menneet tapahtumat 

 

Taykilla oli Tampereen yliopiston Kehytori-tapahtumassa ständi. Tapahtuma oli järjestetty 

tänä vuonna jokseenkin huonossa paikassa (päätalon yläaulassa), koska osallistujia oli 

melko vähän. Paikalle ei eksynyt vahingossa eikä siitä kulkenut ihmisiä ohi. Vuonna 2015 

hallituksen kannattaa miettiä ennalta, halutaanko tapahtumaan enää osallistua, etenkään, 

mikäli se pidetään samassa paikassa kuin tänä vuonna. 

 

8. Tulevat tapahtumat 

 

Maailmaparannussuunnistus 

 

Maailmaparannussuunnistusta siirrettiin alkuperäisestä päivästä eteenpäin kahdella viikolla 

vähäisen osallistujamäärän vuoksi. Suunnituksen uusi päivämäärä on keskiviikko 12.11. 

Kellonaika pysyy samana eli aloitamme klo 17.00. Mikäli ilmoittautumisia tapahtumaan ei 

tule tarpeeksi keskiviikkoon 5.11 mennessä, hallituksesta jalkautuu ihmisiä yliopistolle 

mainostamaan tapahtumaa henkilökohtaisesti. 

TIPSY (Tampere International Peace Students Yawl) on lupautunut mukaan ja pitää yhden 

rasteista. Tämän lisäksi olemme kyselleet kiinnostusta yhteistyöhön Iltakoululta, 

Interaktiolta sekä Tampereen UNWomenilta. Toistaiseksi rasteja ollaan järjestämässä 8 

kappaletta. Leena ottaa selvää, pääsevätkö Taykin osalta entiset rastien pitäjät paikalle myös 

uutena päivänä. 

 

Rakastu Taykiin 

 

Rakastu järjestötoimintaan – tapahtuma järjestettiin viime vuonna ensimmäistä kertaa, ja se 

oli Taykin osalta erittäin onnistunut tapahtuma. Tapahtuma järjestettiin tuolloin yhteistyössä 

TENin (Tampereen Eurooppanuoret ry) kanssa. Leena lupasi selvittää, olisiko TENillä 

tänäkin vuonna mielenkiintoa järjestää tapahtuma yhdessä. Tapahtuma voitaisiin pitää 

viikolla 48. 

 

Yksille Taykin kanssa 

 

Seuraava Yksille – ilta järjestetään alustavasti keskiviikkona 3.12, mikäli tämä päivä sopii 

puhujalle. Puhujana voisi olla UNWomenista. Anna, Suvi ja Pauliina ottavat tapahtumasta 

vetovastuun. 

 

Maailmanparannuskaraoke 

 

Päätettiin peruuttaa tältä syksyltä. Syynä peruuttamiselle on se, että suunnistusta jouduttiin 

siirtämään, joten marras- joulukuulle on tulossa useita tapahtumia.  



Tampere Human Rights Festival 

 

Järjestetään 6.-9.11 elokuvateatteri Niagarassa. Päätimme tarjota 10 nopeimmalle Taykin 

jäsenelle yhden (1) lipun festivaaleille. Lippuja myönnetään ilmoittautumisjärjestyksessä 

siis korkeintaan 10 henkilölle. Ilmoittautumiset tehdään taloudenhoitajalle Matille 

sähköpostitse. Lipun hinta 4 euroa. Hinta korvataan jäsenille myöhemmin kuittia tai 

elokuvalippua vastaan.  

 

9. Vuosijuhlat 

 

Vuosijuhlavastaava Maria ei päässyt kokoukseen, joten hallituksella ei ollut tuoretta tietoa 

tapahtuman järjestelyistä. Tilaksi on kuitenkin varattu ravintola Telakan yläkerta. 

Vuosijuhlat järjestetään lauantaina 15.11. Veikko pyytää Marialta briiffin vuosijuhlien 

tilanteesta. 

 

10. Hallitusrekry 

 

Syyskokouksen myötä valitaan uusi hallitus ja uusia aktiivisia toimijoita tarvitsee rekrytoida 

mukaan tätä varten. Hallitushakua täytyy alkaa mainostaa hyvissä ajoin. 

 

11. Tamyn lauselma 

 

Tamy (Tampereen yliopiston ylioppilaskunta) on julkistamassa kannanottoa Tampereen 

kolmen korkeakoulun (TaY, TAMK, TTY) tiedotetta koskien. Tiedotteessaan korkeakoulut 

ilmoittivat halustaan luoda Tampereelle kokonaan uudenlaisen korkeakoulun, jossa kaikki 

kolme yhdistyisivät. Kannanoton otsikko kuvaa hyvin sen sisältöä; ”Yliopistoyhteisöjen 

asiantuntemus mukaan Tampereen kolmen korkeakoulun yhteistyön selvittämiseen”. 

Kannanotto on kriittinen korkeakoulujen rehtoraattien viestintä- ja valmistelutapoja kohtaan 

ja vaatii yliopistoyhteisöjen mukaan ottamista avoimeen valmisteluun. Kannanotto on 

valmisteltu yhteistyössä TAMKin opiskelijakunnan ja yliopiston henkilöyhdistys Tatten 

kanssa. 

Tamy on pyytänyt yliopiston piiriin kuuluvia harrastejärjestöjä allekirjoittamaan 

kannanoton.  

Hallitus kävi lyhyen keskustelun siitä, onko Taykin mielekästä lähteä kannanottoon mukaan, 

ja päätyi myöntävään kantaan. 

Tayk päätti allekirjoittaa Tamyn kannanoton.  

 

12. Kehyvastaavan rooli 

 

Kehyvastaava Suvi on ehtinyt aloittaa roolissaan vasta syksyllä. Tästä johtuen hänen 

vastuualueekseen tulee kehyprojektin mahdollisuuden selvittäminen. Aluksi neuvoja 

projektin suunnittelemiseen voisi kysyä Hykyltä (Helsingin YK-Yhdistys ry), joka on 

järjestänyt omia kehitys-yhteistyöprojektejaan.  

 



13. Pöytäkirjat 

 

Tänä vuonna pöytäkirjojen julkaisemisessa on ollut ongelmia ja niiden julkaisemisessa on 

kestänyt liian kauan. Päätimme, että tulevaisuudessa sihteeri kirjoittaa pöytäkirjan lisäksi 

ylös kokouksen tärkeimmät päätökset lyhyesti ja lähettää molemmat tiedottajalle. Tiedottaja 

puolestaan laittaa sekä pöytäkirjat että tärkeimmät uudet tiedot Taykin nettisivuille. 

Pöytäkirjat ja lyhyet muistiinpanot pyritään julkaisemaan tulevaisuudessa kahden viikon 

kuluessa kokouksesta. 

 

14. Muut asiat 

 

Yk-Nuorilla alkaa pian hallitushaku. Heidän syyskokouksensa pidetään marraskuun lopussa. 

YK-Nuoret maksaa matkakulut, jos joku Taykin hallituksen jäsenistä lähtee edustamaan 

Taykia syyskokoukseen. 

YK-Nuorilla oli tänä maanantaina toimintasuunnitelman suunnittelupalaveri. Tayk oli 

jättänyt YK-Nuorille palautetta ja ehdotuksia toimintasuunnitelmaa varten. Ehdotuksista osa 

ilmeisesti menee läpi, mutta eivät kaikki.  

 

15. Seuraava kokous 

 

Puheenjohtaja kutsuu seuraavan kokouksen koolle. 

 

16. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 15.45. 

 

____________________________ 

Veikko Mäkelä 

Puheenjohtaja 

 

 

 

 

____________________________  _______________________________ 

Anna Vihanta   Pauliina Pöyry 

Pöytäkirjantarkastaja   Pöytäkirjantarkastaja 

 

 


