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Hallituksen	  kokous	  14/14	  
Pöytäkirja	  
	  
Aika:	  	   8.4.2014	  klo	  17:18	  –	  17:44	  
Paikka:	  	   Toimisto	  
Paikalla:	  	   Milja	  Lappalainen,	  Nina	  Lehti,	  Tiia	  Ruohonen,	  Meeri	  Sarkkinen,	  Annika	  Oksanen,	  

Piia	  Heikkilä,	  Anniina	  Putkonen,	  Tanja	  Viherä	  
	  
Käsiteltävät	  asiat:	  
	  

1. Kokouksen	  avaus	  
- Puheenjohtaja	  avaa	  kokouksen	  kello	  17:18.	  

2. Kokouksen	  laillisuuden	  ja	  päätösvaltaisuuden	  toteaminen	  
- Todetaan	  kokous	  lailliseksi	  ja	  päätösvaltaiseksi.	  

3. Esityslistan	  hyväksyminen	  
- Hyväksytään	  esityslista.	  

4. Pöytäkirjan	  13/14	  tarkastaminen	  
- Hyväksytään	  tarkastettu	  pöytäkirja	  13/14.	  
- Jatkossa	  pöytäkirjoihin	  merkitään	  tarkasti	  ”päätetty”	  vaadittaviin	  kohtiin	  +	  

selitetään	  tarkemmin	  mihin	  rahat	  on	  käytetty.	  
5. Ilmoitusasiat	  

- Nettisivut	  valmiit,	  julkaistaan	  ensi	  viikolla.	  
- Katko	  löytyy	  Instagramista.	  

6. Tiliasiat	  
- Vuoden	  2013	  pöytäkirjamuutosten	  hyväksyminen:	  päätetään	  korjata/lisätä	  

vuoden	  2013	  pöytäkirjoihin	  seuraavat	  puuttuvat	  tiedot	  ja	  hyväksytään	  
muutokset:	  	  
	  

Korjataan	  seuraavat	  näppäilyvirheet:	  
-‐ Pöytäkirja	  9/13:	  kohta	  7:	  Mentorilta	  saatu	  rahasumma	  on	  tilien	  mukaan	  247	  €	  
-‐ 16/13	  Annalle	  maksetaan	  (ei	  44,49),	  vaan	  34,49	  €	  
-‐ 24/13	  Pöytäkirjan	  mukaan	  saa	  käsityksen,	  että	  rahaa	  on	  laitettu	  käteiskassaan,	  

kuitenkin	  kirjanpidon	  mukaan	  raha	  on	  siirretty	  talouskassasta	  tilille	  (730,	  36€)	  

Lisätään	  seuraavat	  tapahtumat:	  
-‐ 15.2.2013	  Ystävänpäiväbileisiin	  tarvikkeita	  9,85	  €	  (kuitti	  18)	  
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-‐ AVEC-‐SITSIT:	  pöytäkirjassa	  luki	  osallistujamaksuiksi	  41kpl	  +	  12kpl,	  mutta	  
kirjanpidossa	  osallistumismaksuja	  on	  61kpl	  (á	  13e)	  

-‐ 	  2.5.2013:	  Vappu:	  käytetty	  rahaa	  29,16	  €	  (kuitti	  140)	  
-‐ 23.5.	  pantti	  mannerheim-‐salista	  100	  €	  (kuitti	  154)	  
-‐ 24.5.	  Crossfit	  Koskinen	  2e	  (kuitti	  156)	  
-‐ 27.5.	  AVEC-‐sitsien	  ruoat	  325e	  (kuitti	  157)	  
-‐ Palvelumaksut	  (kuitti	  158)	  19,78	  €	  
-‐ 28.5.	  Pantti	  masasta	  Kiviluoma:	  100	  €	  (kuitti	  159)	  
-‐ 7.6	  TYYn	  avustus	  820,	  06	  €	  (kuitti	  160)	  
-‐ Kuittien	  161-‐163	  Hyväksyminen	  pöytäkirjaan	  
-‐ Kuitit	  165-‐169,	  186-‐187,	  195	  Hyväksyminen	  pöytäkirjaan	  
-‐ Lisäksi	  kuitti	  181	  (palvelumaksut)	  
-‐ Kirkkovenesoutuun	  osallistujia	  10kpl	  (á	  3	  €),	  merkataan	  myös	  yksittäishinnat	  
-‐ Kuitti	  276,	  palvelumaksun	  merkkaus	  
-‐ Haalarisponsorit	  fukseille	  4	  x	  200	  €	  +	  	  1x	  150	  €	  
-‐ Kuitti	  324,	  lööppijulkkissitsien	  sipsit	  
-‐ Palvelumaksut	  kuitti	  326	  
-‐ Osa	  teatterimaksusta	  Opexille	  (kuitti	  330)	  
-‐ P-‐klubin	  vuosijuhlien	  lahjat	  kuitit	  334,335.	  Ei	  kuitteja,	  muttei	  mainintaa	  

pöytäkirjoissakaan	  
-‐ Kuitti	  339,	  lööppijulkkissitsien	  &	  baaribileiden	  tuotot	  
-‐ Masan	  pantti	  Leppimäki	  100€	  (kuitti	  387)	  
-‐ Kuitti	  412,	  palvelumaksut	  
-‐ Kuitti	  420:	  leffavuokraus	  Indexin	  leffasarjaan,	  2€	  
-‐ Kuitit	  421-‐423,	  426-‐427,	  435-‐436	  pöytäkirjaan	  
-‐ Kuitit	  429,	  hallitusillallinen	  pöytäkirjaan	  
-‐ Kuitti	  433,	  palvelumaksut	  
-‐ Teatteriosallistujat	  x	  25kpl	  (á	  15	  €)	  
-‐ Jäsenmaksut	  x	  44kpl	  (á	  25	  €)	  
-‐ Fuksisitsit	  x	  35	  (á	  12	  €)	  
-‐ Pikkujoulut	  x	  67	  (	  á	  5	  €)	  tarkistetaan	  vielä	  osallistujat.	  	  
-‐ Käteiskassan	  kuiteista	  pöytäkirjaan	  kaikki	  muut	  paitsi	  ympyröidyt,	  katso	  liite	  

päiväkirja	  (toimisto)	  
	  

- Päätetään	  tarkastaa	  myös	  tämän	  vuoden	  pöytäkirjat	  mahdollisten	  
virhemerkintöjen	  varalta.	  

- Tapahtumista	  jatkossa	  tiedot	  talteen	  (kävijämäärä,	  menot,	  tulot).	  
- Päätetään	  maksaa	  Meerille	  kevätkokoustarjoiluista	  7,36€.	  
- Hyväksytään	  Katkon	  kortilla	  maksetut	  kevätkokoustarjoilut	  17,78€.	  
- Päätetään	  maksaa	  Elenalle	  Opexin	  vuosijuhlalahjasta	  12,20€.	  

7. Index-‐asiat	  
- Indexin	  ”Tule	  sellaisena	  kuin	  olet”	  11.4.	  

8. Wirike	  
- Viimeiselle	  sivulle	  kuvakooste	  tämän	  vuoden	  ja	  viime	  syksyn	  tapahtumista.	  

9. Liikunta-‐asiat	  
- Tankotanssi	  oli	  hauskaa!	  



- Kuplafutis	  syksyn	  liikuntatapahtumaksi.	  
10. Muut	  esille	  tulevat	  asiat	  

- Ei.	  
11. 	  Seuraava	  kokous	  

- Ei	  vielä	  päätetty.	  
12. Kokouksen	  päättäminen	  

- Puheenjohtaja	  päättää	  kokouksen	  kello	  17:44.	  
	  
	  
	  
	  
	  
_____________________________	  
Milja	  Lappalainen	  
hallituksen	  puheenjohtaja	  

	  


