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Hallituksen kokous 30/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   23.11.2017 klo 16.07–18:53 
Paikka:  Maunon edusta 
Paikalla:  Anna Hornborg, Jenni Järviö, Tira Kivilähde, Elina Lappalainen, Johanna Ojama, Hanna-Maria Pajari, 

Pontus Roppola,  
Poissa:  Lassi Rantanen, Amanda Laakso, Janiina Dahlbom, Emma Tuomola, Emmi Hallikainen 
  
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 16:07 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta 

4. Pöytäkirjan 29/17 tarkastaminen 

- Korjataan talousasiat-kohdassa maksupäätösten sanamuoto oikeaksi. 

- Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat  

- Pikkujoulut jännittävät! 

- Katkon nimen alkuperä on selvinnyt, olemme kirjaimellisesti katkaisuhoidossa 

6. Talousasiat 

- Hyväksytään katkon kortilla maksettu Pro Katko-palkinnon kaiverrus 15,00 € 

- Päätetään maksaa pikkujoulujen haalarimerkin lasku 152,88 € 

- Hyväksytään Lappalaiselle maksetut college-paitojen postikulut 16,74 € 

- Hyväksytään maksettu osakuntasalin lasku ee-sitseistä 110 € 

- Päätetään maksaa Susanna Bernitzille pikkujoulukuluja 58,73 € 

- Loppuvuoden taloustilanne näyttää hyvältä, muuttujia ovat vielä maunon kahvilasku sekä 

Specian jäsenrekry-maksu. 

7. Tiedotusasiat 

- Testamenttien teko! Tämän kuun loppuun mennessä olisi hyvä olla pientä pohjaa 

kirjoitettuna.  

 

8. Kopoasiat 



- Roppola on ollut yhteydessä Laura Eklundiin valmisteluryhmään liittyen. Eklund kehui 

opiskelijoiden aktiivisuutta ryhmässä, varajäsenet puuttuivat yhdeltä aikkarilta ja yhdeltä 

erkalta. 

- Meille on tullut palautetta tiedekuntamme opetusaikatalujen myöhäisestä julkaisemisesta. 

Olemme samaa mieltä siitä, että aikataulut tulevat todella myöhään, mutta asialle on vaikea 

tehdä mitään. 

- Kopoihin on oltu yhteydessä liittyen tenttiarvosanojen perusteluiden kysymiseen 

professoreilta.  

- 30.11.2017 Valitusilta. Spämmiä someen ja kutsutaan kavereita. Palaute on syytä kerätä 

paperille, jotta sitä voitaisiin hyödyntää tulevaisuudessa. 

- 13.12 Laitoksen juhlat, tiedotus? Laitetaan Rakel Plamperille viestiä ja kysytään mille listoille 

hän on lähettänyt kutsun laitoksen juhliin. 

- Halloped-valinnat on tehty. 

9. Liikunta-asiat 

- CS-cup kaukalopallosta tehty kysely liikuntakenttä-ryhmään. Toistaiseksi ei ole tarpeeksi 

kiinnostusta. 

10. Projektiasiat 

- Sovituspaidat ovat saapuneet. Tänään kokeiltiin ja seuraavan kerran ensi tiistaina. Paitojen 

jakaminen menee tammikuulle, hoidetaan laskuasia silloin myös.  

- Mainostetaan somessa paitoja ja megapäivystyksen sovitushetkeä.  

- Webropolissa on tilauslomake valmiina julkaistavaksi.  

11. Tutorointi 

- Roppola hoitaa vuoden fuksille palkinnon. 

12. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Syksyn työelämäexcut 8.12 ja 18.12 . Toinen siirrettiin myöhempään ajankohtaan sattuneen 

sairaustapauksen vuoksi.. Laitetaan mainosta someen.  

- Specia on tehnyt jäsenennätyksen tänä vuonna. 

13. Index-asiat  

- Indexin syyskokous 4.12.2017 klo 18 @ Pub5. Valtakirjan hyväksymisestä ei päästy 

yhteisymmärrykseen. Puhutaan asiasta tarkemmin ensi kokouksessa 

14. Menneet tapahtumat 

- 20.11.2017 Yhdistyksen ylimääräinen kokous. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin Lassi 

Rantanen ja täydennyshaussa otettiin Annika Dahlqvist sekä Julia Kuitunen mukaan uuteen 

hallitukseen.  

- 22.11.2017 Naurujooga sh 355. Positiivinen kokemus kaikinpuolin. Koettiin fyysisesti jopa 

hieman raskaaksi. 

 

 

15. Tulevat tapahtumat 



- 24.11.2017 Pikkujoulut. Fukseilla tuntuu olevan homma hanskassa. Roppola antaa Q-talon 

avaimen ja käteiskassan fuksien vastuuhenkilölle. 

- 28.11.2017 MEGA-päivystys. Kivilähde on lupautunut leipomaan joulutorttuja. Budjetti 50 

euroa. Voidaan tuoda kajarit ylös ja kuunnella joululauluja, sekä koristella 

yläkertaa/maunoa. 

- 6.12.2017 Itsenäisyyspäivän soihtukulkue. Infoa luvassa lähiaikoina. 

- 14.12.2017 Hallituksen virkistäytymisen budjettina n. 25 euroa per naama. Pidetään 

hallituksen kesken drinkkikilpailu. Ojama kysyy, jos saisimme Ikituurin yläkerran käyttöön. 

Pohditaan vuoden 2017 hallituksen haalarimerkkiä.  

- Katkon Gaala, päivä ja alumneille ilmoittaminen! 16.3. alustavasti varattuna, ainoa mikä 

uppikselle käy. Alkuruoka, pääruoka ja jälkiruoka, listan halvimmat mutta kuulemma hyvät. 

Kattausmaksu on 5e/henkilö. Ilman viinejä hinnaksi tulisi 35,50 €. Hinta on 50,50 € yhden 

shotin ja kahden viinikaadon kanssa. 50 € koetaan olevan aika kipurajoilla. Mietitään 

sponsoreiden hakemista, jolloin hintaa saisi pikkuisen alemmaksi. Paikan vaihtaminen on 

vielä vaihtoehto esim. Kupittaan paviljonki, Hus Lindman, Ravintola Koulu, Kåren. Ojama 

lähtee edistämään tila-asiaa. Hallikainen otti kopin gaalatoimikunnasta, ja sitä voitaisiin 

mainostaa somessa jäsenistölle 

- Pikkulaskiaisten lippujen hankinta. Voitaisiin varata joku määrä lippuja, ja päättää 

myöhemmin missä ja milloin myydään. Päätetään hankkia 60 lippua pikkulaskiaisiin. 

16. Ympäristöasiat 

17. Hyväntekeväisyys 

18. Kulttuuri 

- Kulttuuriexcu. Järkätään jos jaksetaan. Excukohteena voisi toimia Lauma-näytelmä. 

19. Sopoasiat  

20. Kv-asiat 

- Collegeista on laitettu LLEES-opiskelijoille viestiä. 

21. Ulkosuhdeasiat 

- Halikon lukion esittely. Dahlbom ja Laakso pohtivat paikalle menemistä. 

22. Tila-asiat  

- Marraskuun siivous. Hornborg otti kopin asiasta. Hornborg on yhteydessä muihin 

hallituslaisiin jotka eivät ole siivonneet vielä tänä vuonna. 

23. Wirike 

- Ilmestyy huomenna. 

24. Viikkotiedotteeseen  

- Uusi excupäivä, ilmo aukeaa maanantaina 

- Megapäivystys, paitasovitus sekä Kivilähteen erikoistortut  

- Valitusilta 

- Sankarihautojen kunniavartio 

- Gaalatoimikunta 



25. Muut esille tulevat asiat 

- Hallituslaiset ovat tervetulleita aloittelemaan Kivilähteen luo ennen pikkujouluja. 

26. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee doodlen 

27. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päätti kokouksen 18:53 

 

 

 

___________________  

Johanna Ojama 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


