
________________________________________________________________________________________ 
  
 Hallituksen	  kokous	  23/14	  
 Pöytäkirja	  
 	  
 Aika:	  22.9.2014	  klo	  10:31-‐11:38	  
 Paikka:	  Kellaritila	  
 Paikalla:	  Milja	  Lappalainen,	  Meeri	  Sarkkinen,	  Piia	  Heikkilä,	  Emilia	  Lahtivuori,	  Anniina	  

Putkonen,	  Elena	  Zhbankova,	  Nina	  Lehti	  
 	  
 Käsiteltävät	  asiat:	  
 	  
 1.	  Kokouksen	  avaus	  

-‐ Puheenjohtaja	  avaa	  kokouksen	  kello	  10:31.	  
 2.	  Kokouksen	  laillisuuden	  ja	  päätösvaltaisuuden	  toteaminen	  

-‐ Todetaan	  kokous	  lailliseksi	  ja	  päätösvaltaiseksi.	  
 	  3.	  Esityslistan	  hyväksyminen	  

-‐ Hyväksytään	  esityslista	  
 4.	  Pöytäkirjan	  22/14	  tarkastaminen	  

-‐ Hyväksytään	  tarkastettu	  pöytäkirja	  22/14.	  
 5.	  Ilmoitusasiat	  

-‐ Kokous	  Opexin	  kanssa:	  Koitetaan	  sopia	  päivä.	  
-‐ Anna	  Koskinen	  ja	  Tiia	  Virtanen	  menossa	  esittelemään	  Katkoa	  TSYKiin.	  

 6.	  Tiliasiat	  
-‐ Tiia	  ei	  paikalla,	  ei	  uutta	  infoa.	  

 7.	  Index-‐asiat	  
-‐ 30.9.	  klo	  18:	  Tule	  sellaisena	  kuin	  olet	  –askartelutapahtuma	  (jäsenistön	  

toiveesta).	  
-‐ Vaihtaritapahtuma	  mietinnässä.	  

 8.	  Työelämäasiat	  
-‐ Mainostetaan	  sitseillä	  Speciaa,	  kannustetaan	  fukseja	  liittymään.	  

 	  9.	  Kopoasiat	  
-‐ Elena	  huomenna	  johtokunnan	  kokoukseen,	  siitä	  lisää	  myöhemmin.	  
-‐ Valmisteluryhmään	  saatu	  lisää	  jäseniä.	  
-‐ Selvitetään	  onko	  vuoden	  opettaja	  –ehdokas	  tietoinen	  asiasta.	  

 	  10.	  Liikunta-‐asiat	  
-‐ Liikuntatapahtumaehdotuksia:	  Boulder-‐tehdas,	  boffaus,	  Karoliinan	  ehdotus.	  
-‐ Kaksi	  liikuntatapahtumaa	  syksyllä?	  
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 11.	  Wirikeasiat	  
-‐ Ideoita	  ja	  kirjoittajia	  kaivataan.	  

 12.	  Tulevat	  tapahtumat	  
-‐ 29.9.	  Smoothie-‐/peli-‐ilta.	  Nina	  tekee	  Facebooktapahtuman	  sekä	  hommaa	  

omenat	  ja	  lehtikaalin.	  
-‐ Tiedekunnan	  40v.	  juhlat:	  Nina	  ja/tai	  Piia	  menossa	  action	  track	  –kokoukseen.	  
-‐ Katkon	  fuksisitsit	  25.9.:	  Nimikyltit	  &	  vessakortit	  (Piia	  tekee).	  Tanja	  tekee	  

istumajärjestyksen?	  Milja	  ja	  Meeri	  käyvät	  kaupassa.	  Milja	  ja	  Emilia	  
laulunjohtajina,	  suunnittelevat	  ohjelman,	  rangaistukset	  ym.	  	  

-‐ Lööppijulkkissitsit	  ja	  –bileet	  16.10.:	  Juhlikset	  yhteydessä	  Forum	  Romanumiin,	  
kerrotaan	  että	  Katko	  menossa	  vujuihin	  seuraavana	  päivänä.	  

-‐ Syyskokous:	  Milja	  varaa	  tilan,	  Ansku	  muistuttelee	  viime	  kokouksen	  
pöytäkirjan	  tarkastajia.	  

-‐ Katkon	  pikkujoulut:	  pieni	  Infotilaisuus!	  
-‐ Kadettibileet	  

 13.	   Menneet	  tapahtumat	  
-‐ Ekaluokkabileet	  17.10.:	  hyvin	  meni,	  paljon	  porukkaa.	  

 14.	   Muut	  esille	  tulevat	  asiat	  
-‐ Nina	  ollut	  yhteydessä	  kaupunginteatteriin,	  keskustelu	  yhteistyöstä	  jatkuu.	  

 15.	   Seuraava	  kokous	  
-‐ Kysellään	  juhliksilta	  koska	  pääsevät.	  

 16.	   Kokouksen	  päättäminen	  
-‐ Puheenjohtaja	  päättää	  kokouksen	  kello	  11:38.	  

	  
	  
	  
	  
	  
______________________________	  
Milja	  Lappalainen	  
hallituksen	  puheenjohtaja	  


