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Hallituksen kokous 31/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   28.11.2017 klo 16:08-17:24 
Paikka:  Maunon edusta 
Paikalla:  Emmi Hallikainen, Anna Hornborg, Tira Kivilähde, Amanda Laakso, Johanna Ojama, Hanna-Maria Pajari, 

Lassi Rantanen, Pontus Roppola,  
Poissa:  Janiina Dahlbom, Jenni Järviö, Elina Lappalainen, Emma Tuomola 
  
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 16:08 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta 

4. Pöytäkirjan 30/17 tarkastaminen 

- Korjataan viikkotiedotteessa hautaseisonta sankarihautojen kunniavartioksi 

- Hyväksytään pöytäkirja 30/17 näillä muutoksilla 

5. Ilmoitusasiat  

- Ojama ilmoittaa SKOLin olevan nyt perustettu. 

6. Talousasiat 

- Hyväksytään katkon kortilla maksetut pikkujouluvirvoikkeet 104,30 € 

- Hyväksytään katkon kortilla maksetut megapäivystyksen tarvikkeet 52,61 € 

- Päätetään maksaa Erkka Eksperiensen majoituslasku kunnantaitoa oy:lle 2317,49 € 

- Päätetään maksaa q-talon vuokra pikkujouluista 340 € 

- Päätetään maksaa Veera Särkälle maksetut pikkujoulutarvikkeet 99,62 € ja Sara Pajuselle 

pikkujoulutarvikkeista 12,98 € 

- Päätetään maksaa naurujoogalasku tähtien polulle 200 € 

- Järviö tekee laskun Specian wirikesponssista. 

7. Tiedotusasiat 

- Muistetaan tehdä testamentit tulevalle hallitukselle! 

8. Kopoasiat 

- 30.11.2017 Valitusilta. Kutsutaan ihmisiä tapahtumaan! Otetaan paperia ja kyniä mukaan. 



- Käytäntönä on ollut, että halloped-koordinaattorina toimii opexin tai katkon kopo. Pyritään 

rekryämään katkon uusi kopo mukaan hommaan.  

9. Projektiasiat 

- Tänään olivat uusien paitojen sovitukset. Seuraavaksi tehdään tilaus. 

10. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Syksyn työelämäexcut 8.12 ja 18.12. Muutamia uusia ilmottautuneita.  

11. Index-asiat  

- Indexin syyskokous 4.12.2017 klo 18 @ Pub5, valtakirjan hyväksyminen. Päätetään 

valtuuttaa Lassi Rantanen äänestämään katkon puolesta Indexin syyskokouksessa. 

12. Menneet tapahtumat 

- 24.11.2017 Pikkujoulut. Huikeaa menoa oli! Kropassakin tuntuu vielä. Suuret kiitokset 

fukseille järjestämisestä. Vain pieni osa fukseista osallistui sivoukseen, soosoo! Laitetaan 

kiitosta osansa tehneille. 

- 28.11.2017 MEGA-päivystys oli tänään. Paljon porukkaa kävi paikalla(proffia myös!). 

Kiitokset Kivilähteelle tortuista.  

13. Tulevat tapahtumat 

- 6.12.2107 Iltenäisyyspäivän soihtukulkue. Kävely sankarihaudoille kestää kolme varttia. 

Roppola ei välttämättä kykene osallistumaan. Roppola kyselee Airueita mukaan. 

- Ojama on kysynyt Ikituurin yläkertaa hallituksen virkistäytymiseen 14.12., homman pitäisi 

olla ok! Voimme käydä keskustelua facebookissa ja muissa kanavissa. Chillailua Ikituurissa, 

juotavaa ja syötävää! Merkiksi lärppämerkki, jos on ideoita niin saa toteuttaa! 

- Katkon Gaala, päivä ja alumneille ilmoittaminen! Käydään läpi eri paikkojen tarjouksia, 

kaikilta pyydetty samaa päivää ja kokonaisuutta, eli alku-, pää- ja jälkiruoka + shotti ja 2 

kaatoa viiniä. Kupittaan Paviljonki ei olisi yksityistilaisuus, joten no-go. Ravintola Koulun 

sijainti parempi kuin uppiksen. Pohdittiin, jos Gaalan avaisi myös aveceille. Teemana toimii 

perinteinen cocktail. Tarvittaisiin toimikunta mahdollisimman nopeasti kokoon, ei voida lyödä 

mitään lopullisesti lukkoon tai ilmoittaa alumneille ennen kuin tekijät löytyy. Toimikuntainfo 

on 13.12. Toimintasuunnitelma: Kouluun varaus, kysytään paljonko minimissään tarvittaisiin 

porukkaa(varmaan 80, vaihteleeko hinta osallistujamäärän mukaan?) Gaalaan voisi kutsua 

laitoksemme henkilökunnan sekä muita suomen kasvatustieteilijöitä. Projektiavustusta voisi 

hakea gaalaan.  

- Pikkulaskiaisten lippujen hankinta. Päätettiin tilata 60 kappaletta, pyritään saamaan bökeen 

lippuja. Laakso hoitaa tilauksen.  

14. Kulttuuri 

- Kulttuuriexcu: Ylioppilasteatterin Lauma. 15.12. koetaan hyväksi päivämääräksi. Kivilähde on 

yhteydessä teatteriin lippuasioissa ja hoitaa asiaa 

 

 

15. Sopoasiat  



16. Kv-asiat 

17. Ulkosuhdeasiat 

- Halikon lukion esittely. Laakso selvittää asiaa. Ilmoitetaan opolle jossei onnistu.  

18. Tila-asiat  

- Marraskuun siivous 28.11.2017. Pinnat kiiltää! 

- Oma muki maunoon jos ihmiset eivät osaa siivota käyttämiään kuppejaan. 

19. Loppuvuoden kuviot 

- Kokoustetaanko vielä? Varmaa tarvii hyväksyä maksuja sun muita vielä. Ei ainakaan ens 

viikolla vielä. Varmaan viikolla 50 vuoden viimeinen kokous. Avainten palautus.  

- Opintopisteet hallitustoiminnasta saa kirjoittamalla sivun verran siitä, mitä olet hallituksessa 

tehnyt. Ei sinänsä mitään takarajaa. Eduopolle palautus.  

20. Viikkotiedotteeseen 

- Teatteri  

- Kunniahautaseisonta 

- Kollaritilaus voimassa 5.12. asti  

- Työelämäexcu  

- Itsenäisyyspäivän soihtukulkue. 

- Hallituksen joulutervehdys 

21. Muut esille tulevat asiat 

- Hallituksen kuvan julkaisu somessa 

- Torttua jaossa 

22. Seuraava kokous 

- Luultavasti viikolla 50 

23. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 17:24 

 

 

 

___________________  

Johanna Ojama 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


