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Hallituksen kokous 29/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   15.11.2017 klo 16.00 
Paikka:  Maunon edusta 
Paikalla:  Jenni Järviö, Tira Kivilähde, Amanda Laakso, Elina Lappalainen, Hanna-Maria Pajari, Lassi Rantanen, 

Pontus Roppola, Emma Tuomola 
Poissa:  Janiina Dahlbom, Emmi Hallikainen, Anna Hornborg, Johanna Ojama, Lassi Rantanen  
  
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 16.04 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta 

4. Pöytäkirjojen 27/17 ja 28/17 tarkastaminen 

- Korjataan pöytäkirjaan 28/17: Tiedotusasiat: puheenjohtajan valinta järjestetään uudelleen 

- Korjataan pöytäkirjaan 28/17: Tiedotusasiat: järjestetään uusi yhdistyksen kokous 

- Korjataan pöytäkirjaan 28/17: Liikunta-asiat: Lappalaisen mielipide pois CS-cup koripallon 

osalta, ei osallistuta vähäisen osallistujamäärän takia 

- Korjataan pöytäkirjaan 28/17: Menneet tapahtumat: korjataan, että kokous järjestetään, 

lisäksi poistetaan kohta koskien äänestysprosenttia 

- Korjataan pöytäkirjaan 28/17: Viikkotiedote: korjataan, että ylimääräinen yhdistyksen 

kokous (ei uusi syyskokous), lisäksi korjataan virkistäytymispäiviksi 13.12 tai 14.12 

- Korjataan pöytäkirjaan 28/17: Ulkosuhdeasiat: kirjoitusvirhe, korjataan ilta Killaksi 

- Hyväksytään pöytäkirjat näillä korjauksilla 

5. Ilmoitusasiat  

-Ei ilmoitettavaa. 

6. Talousasiat 

- Kuitit, hyväksymiset ja päätökset 

- Päätetään maksaa Julia Nummelle Wirikkeen taitto-ohjelman kulut keväältä sekä syksyltä 

37,19e x 2 

- Päätetään maksaa TYYlle Q-talon alakerran vuokra 60e viini-illasta 

7. Tiedotusasiat 



-Ei uutta ilmoitettavaa. 

8. Kopoasiat 

- Valmisteluryhmän opiskelijajäsenet: Roppola laittaa viestiä Eklundille valmisteluryhmän 

täyttämisestä. 

- 30.11.2017 Valitusilta: Jokainen hallituslainen houkuttelee omia kavereitaan valitusiltaan, tai 

pyytää heitä välittämään palautetta kirjallisesti, jos he eivät pääse tulemaan tapahtumaan. 

Toivomme, että saadaan paljon palautetta, koska nyt on paras aika vaikuttaa 

opetussuunnitelmiin. Viime hetken keskustelua tapahtuman tilasta.  

- 10.11.2017 Laitosneuvottelut: Kivilähde ja Ojama olleet paikalla. Keskustelua yhteistyön 

lisäämisestä ja kehittämisestä henkilökunnan välillä. Myös yhteistyötapahtuma 

henkilökunnan sekä opiskelijoiden välillä ollut puheenaiheena. 

- 13.12 Laitoksen juhlat, lisää tietoa myöhemmin  

- 15.11 Johtokunnan kokouksessa hyväksyttiin sivuainevalintaperusteita 

- Tiedekunnalle tulossa uusia työryhmiä, joista kaksi koskee opiskelijoita. YVV- ja 

alumnitoimikunta, jossa kaikkien ainejärjestöjen puheenjohtajat edustuvat. 

Työyhteisötoimikunta, jota opiskelijajäsen (lukumäärä ei tiedossa) edustaa. 

9. Liikunta-asiat 

- Lappalainen infoaa kaukalopallosta. 

10. Projektiasiat 

- Uusien paitojen sovituspaidat tulossa Porukkapaidat yritykseltä. Ensimmäinen sovitus viikolla 

23.11 12-13 ja toinen 28.11 päivystyksessä. Lappalainen infoaa jäsenistöä. Pajari ja 

Tuomola infoaa alumneita. Tilauslinkki on viikon auki ja tilaus tehdään 5.12. 

11. Tutorointi 

12. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Syksyn työelämäexcut 17.11 ja 8.12. Hyvät osallistujamäärät. 

13. Index-asiat  

14. Menneet tapahtumat 

- 10.11.2017 ABI-päivä. Rantanen ja Pontus paikalla meni hyvin. 

- 14.11.2017 Katkon deadlinepiiri. Paljon porukkaa. 

- 14.11.2017 KV-tapaaminen. Ei hirveästi porukkaa, katsotaan tulevaisuudessa 

yhteistyökuvioita tarkemmin. 

- Jonnesitseistä ja -bileistä ei ole mitään uutta.  

- Masquarade-sitsit: raha-asioista vastaa Kanta, sitsien kuitteja tulee toimittaa Kannalle. 

- -Seitsemän kuolemansyntiä merkit ovat nyt toimistossamme. 

15. Tulevat tapahtumat 

- 20.11.2017 Yhdistyksen ylimääräinen kokous: Hallitus paikalle 16.30 valmistelemaan ja 

keittämään kahvia. 

- 24.11.2017 Pikkujoulut: Merkit on tilattu, toivotaan niiden saapuvan viikossa. Viimeinen 

ilmoittautumispäivä on tänään. Pro Katko-palkinto on kaiverruksessa tällä hetkellä. 



- 6.12.2107 Itsenäisyyspäivän soihtukulkue: Ei vielä infoa. 

- 28.11.2017 Pikkujoulupäivystys: Puhutaan tarkemmin ensi viikolla. 

- Hallituksen virkistäytyminen 13. tai 14.12.: Päätetään virkistäytymispäiväksi 14.12. 

- Katkon Gaala, päivä ja alumneille ilmoittaminen: Ei mitään uutta vielä. 

16. Ympäristöasiat 

17. Hyväntekeväisyys 

- Ehdotuksena tapahtumien yhteydessä osallistava hyväntekeväisyystempaus. 

18. Kulttuuri 

- Kulttuuriexcu. Ylioppilasteatterissa Lauma-esitys, hallitus keskustelee mahdollisuudesta 

osallistua vielä tämän vuoden puolella. 

19. Sopoasiat  

- 22.11.2017 Naurujooga sh 355 

20. Kv-asiat 

21. Ulkosuhdeasiat 

- Halikon lukioon on pyydetty kasvatustieteiden esittelijää. Laakso selvittää onko hänen tai 

Dahlbomin mahdollista mennä. 

22. Tila-asiat  

- Maunon siivous marraskuussa. Päätetään siivoojat whatsapissa. 

23. Wirike 

- Valmiina ja julkaistaan pikkujoulupäivänä  

24. Viikkotiedotteeseen  

- kv-asia; festivaalista tiedotus 

- paitojen sovitus 

- ylimääräinen yhdistyksen kokous 

- naurujooga 

- pikkujoulupäivystys 

25. Muut esille tulevat asiat 

26. Seuraava kokous 

- puheenjohtaja tekee doodleen 

27. Kokouksen päättäminen 

- vpj päätti kokouksen 18.07 

 

 

 

___________________  

Pontus Roppola 

hallituksen varapuheenjohtaja 
 

 


