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Hallituksen kokous 8/18 
Pöytäkirja 
 
Aika  26.2. klo 10:08-11:21 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 2 
Paikalla:  Lassi Rantanen, Goran Ivanis, Annika Dahlqvist, Helmi Puustinen, Jessica Jormanainen, Julia Kuitunen, 

Veera Oksa 
Poissa:   Tira Kivilähde, Sara Pajunen, Meri Kärki, Sofia Saarinen, Rosa Auramo 
  

 

Käsitellyt asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 10:08. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 7/18 tarkastaminen 

- Korjataan kohta 12 Akavan erityisalojen opiskelijoiden puheenjohtaja.  

- Hyväksytään pöytäkirja tällä muutoksella. 

5. Ilmoitusasiat  

- Ei ilmoitettavaa. 

6. Menneet tapahtumat 

- Hallituksen jäsenet tutustuivat paremmin toisiinsa kämppäapprojen merkeissä viime viikon 

torstaina. 

7. Talousasiat 

- Budjetointi Fobian vuosijuhlalahjaan.  

i. Päätetään budjetoida lahjaan 15 euroa. Rantanen ja Puustinen hankkivat lahjan. 

8. Kopoasiat 

- Ei uutta ilmoitettavaa. 

9. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Ei uutta ilmoitettavaa. 

10. Sopo & Liikunta-asiat 

- Päätetään järjestää maaliskuun hengailuilta tiistaina 20.3. klo 17 alkaen.  

Alustavasti ohjelmaksi mietitty bingoa tai elokuvan katselua. 



- Deadline -piiri mahdollisesti Opexin kanssa. Alustavasti mietitty keskiviikkoa 28.3. klo 12-15. 

Saarinen selvittää sopiiko Opexille tämä päivämäärä. Jos ei sovi, järjestetään deadline -piiri 

vain katkon jäsenille kyseisenä päivänä. 

11. Kulttuuriasiat 

- Viinijooga 

i. Kuitunen ottanut yhteyttä Turun joogastudioihin, joista kolmesta saatu vastaus. 

Tapahtuma järjestetään mahdollisesti Intusiasma -joogastudiolla huhtikuun aikana 

yhteistyössä Indexin kanssa. 

- I/O-speksi  

i. Päätetään ehdottaa 9.4. ja 12.4. klo 18:00. järjestettäviä näytöksiä. Katkolle 

mahdollisesti 25 lippua, riippuen kiinnostuneiden määrästä. Kuitunen selvittää asiaa 

ja hoitaa ryhmätilauksen. 

12. Kv-asiat  

- Maaliskuun Kv-tapahtuma 19.3. tai 26.3. klo 17 alkaen 

i. Eri maiden tanssi-, musiikki- ja ruokakulttuureihin tutustumista.  

Pääruoka suomalaista mahdollisesti pääsiäiseen liittyen. Hallituksen osallistujat 

hoitavat pääruuan. Pääruuan lisäksi buffet, jossa eri maiden ruokia tarjolla. 

ii. Ilmainen tapahtuma, johon luodaan Facebook-tapahtuman ja avataan 

ilmoittautuminen vaihtareille kolme viikkoa aikaisemmin.  

iii. Mahdolliseen budjetointiin palataan myöhemmin. 

- TYY:n kv-neuvosto, jossa Ivanis on ollut paikalla.  

i. Tehty kysely vaihtareille. 

- Tulevien tapahtumakuvausten kääntäminen englanniksi jatkossa Ivaniksen vastuulla.  

Muut hallituslaiset voivat siis tarvittaessa pyytää apua tapahtumakuvausten kirjoittamiseen 

Ivanikselta.    

13. Tutorasiat  

- Tutor-haku auki enää kaksi päivää eli keskiviikkoon 28.2. asti. 

- Mainostetaan vielä tänään sosiaalisen median kanavissa. 

14. Toimikunnat  

- Gaala  

i. Tällä hetkellä 65 osallistujaa. 

ii. Gaalan ohjelmarunko valmis. 

iii. TYY:ltä haettu 400 euroa avustusta. 

iv. Haalarimerkit postissa matkalla Turkuun. 

- Duunisafari 

i. Ilmoittautuminen sulkeutuu keskiviikkona 28.3.  

ii. Arvonta suoritetaan torstaina 1.3. 

iii. 17 hakijaa tähän mennessä. 

15. Index-asiat  



- Ei uutta ilmoitettavaa. 

16. Tulevat tapahtumat 

- Paintball 27.2.  

i. Tähän mennessä 7 osallistujaa ilmoittautunut.  

ii. Jatkossa täytyy miettiä saman lajikokeilun järjestämistä uudelleen näin lyhyen ajan 

sisällä. 

- Yhteissitsit Prodekon kanssa 14.3.  

i. Mukana myös Fobia ja Asteriskit. 

ii. Järjestetään Q-talolla 21 alkaen. 

iii. Teemana Ruisrock eli pukeutuminen festarityylisesti. 

iv. Tapahtuma julki mahdollisesti tänään. 

v. Bilekatsaukseen maininta sitseistä. 

- Maaliskuun päivystys 6.3.  

i. Puustinen ja Oksa vastuussa päivystyksestä.  

17. Tiedotus 

- Viikkotiedotteeseen:  

i. Indexin ja Opexin sitsit 8.3. 

ii. Maaliskuun päivystys 6.3. 

iii. Prodekon, Fobian ja Asteriskien kanssa järjestettävien yhteissitsien 

ilmoittautuminen. 

- Maaliskuun kalenteri 

i. Pajusen vastuulla. 

18. Muut esille tulevat asiat 

- Tiedekunnan alumnipäivä 19.4. klo 15-18.  

Hallituslaisia tarvitaan esittelemään tiedekuntaa alumneille.   

- Hallituksen iltakoulu 7.3.  

19. Seuraava kokous 6.3. klo 10-12. 

20. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 11:21. 

 

 

 

___________________  

Lassi Rantanen 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


