
Pöytäkirja 6/21 14.9.2021 klo 16.00 Keho ry:n hallituksen kokous
Paikalla:
Anniina Kettunen, pj
Vivian Wesslin, varapj
Silja Laaksoharju, sihteeri
Tytti Ruusunen

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattu ajassa 16.19

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Hyväksytään.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään.

6. Tapahtumat
6.1 Kehon peli-ilta 21.9.
Vuokrataan Hyy:ltä 15€ beer pong -pöytä, järkätään mölkky, flip cup, flunkyball.
Palkintoja (ja mukit?) olisi hyvä hommata. Pidetään Kaisaniemenpuistossa klo 17
alkaen säävarauksella. Palkinnoksi lahjakassi: Kehon merkki, karkkia, skumppaa.
Tehdään ennakkoilmolomake. Ansku tekee eventin ja mainonnan. Turvahenkilöiksi
Tytti ja Virva.
6.2 Kehon hengailuilta 7.10.
Pidetään Thirstyssä, alkaa klo 18. Suunnattu etenkin vanhoja opiskelijoita mielessä
pitäen. Tapahtumaa mainostetaan yhmu-listalla, keho-listalla,
Keho24-facebookryhmässä, sekä -20 ja -21 fuksien whatsapp-ryhmissä että se
tavoittaa mahdollisimman paljon kehon opiskelijoita.
6.3 Leffailta 13.10.
Ei voida pitää ulkona, jos Kuppala on käytössä niin pidetään siellä. Vivian ottaa
vastuun järkkäämisestä, mutta voidaan vielä joutua kuoppaamaan. Silja laittaa
markkinoinnin tarvittaessa sähköpostilistoille ja Vivian facebookiin.

Virva saapuu ajassa 16.48

6.4 Vuosijuhlasuunnittelun tilannekatsaus
Tilavaraus on klo 15-00.30, jos tulee jatkot niin 2.00 asti. Tilaisuus alkaa 17.30.
Arviolta osallistujia 60-80. Vujuille tulee Akystic-bändi. Tarkat tiedot suunnitelmista
löytyy Kehon drivestä. Koristelut ja kukka-asetelmat tehdään itse ennen vujuja.
Alumneille ja henkilökunnalle mietitään erihintaista lippua kuin opiskelijoille.
Ilmoittautumislomakkeeseen laitetaan mahdollisuus paikkatoiveeseen.



Laulunjohtajana toimii vanhempi opiskelija Veikko. Juhlapuhujaksi kysytty Outi
Alanko-Kahiluotoa ja voidaan kysyä myös vasemmistonuorilta ja vihreitä nuoria.
Sillistä varten pitää kysyä astiastoa Kannulta.

6.5 Menneet tapahtumat: fuksiaiset
Keho edusti hyvin ja olemme saaneet hyvää palautetta rastin pitämisestä.

6.6 Kehon ja Väen pihakirppis
Väki ry on ottanut meihin yhteyttä ja haluavat pitää meidän kanssa kirppiksen zero
waste-hengessä. Päivä 28.9. Aloitetaan markkinointi ajoissa koska myös toisella
valtsikan järjestöllä tulossa kirppis. Sponssataan jotain tarjoiluja paikalle.

7. Järjestöasiat
7.1 Alumniprojekti

Kehon alumnitoiminta vähän kuollutta. Voitaisiin järjestää jokin matalan kynnyksen
alumnitapahtuma. Projektissa tehtäisiin myös Kehon nettisivuille oma osio alumnitoiminnalle,
missä voi ilmoittautua alumnirekisteriin. Tähän liittyen vujujen teema voisi olla “Yhdistetään
vanhat ja uudet keholaiset.” Seuraavassa vaalikokouksessa olisi hyvä saada hallitukseen
alumnivastaava.

7.2 Hallituksen virkistäytyminen
Mennään Megazoneen ja syömään, pidetään joskus marraskuussa.

7.3 YKA/SYY-yhteydenotto
Keholla ei ole voimassaolevaa yhteistyötä YKAn kanssa, mutta YKA on ottanut meihin
yhteyttä sellaisen solmimisesta. Keho voisi saada Ykalta rahaa esim. vujuihin. Sopimus
solmitaan 30.9. mennessä. Sopimukseen tulevia asioita: Keho voi jakaa YKA-merchiä
tapahtumissa, vuosijuhlasponsorina YKA saisi menukortteihin oman logonsa ja voi jakaa
goodie bagin vujuvieraille, ja voivat mahdollisesti saada myös puhujan vujuille. Tästä
pyytäisimme n. 500€. Keho voi mainostaa YKA:n ja SYY:n tapahtumia viestintäkanavissaan
ja saada logonsa Kehon nettisivuille ja järjestää jonkin työelämätapahtuman yhteistyössä.
Keho sitoutuu olemaan yhteydessä YKAan ja SYYhyn. YKA on ehdottanut meiltä
yhteistyötapahtumaa ja näkyvyyttä.

8. Opintoasiat
Ei opintoasioita.

9. Talous
9.1 Vuosijuhlien talousarvio

Keho sponsoroi 2700€ vuosijuhlia. Kustannukset on käyty läpi hallituksen kesken.

9.2 Haalarimerkkitilaus
On kysytty Promlerilta tarjousta. 50kpl Vakaa ja terve keho -merkkejä 1,67€kpl, toimitusaika
kaksi viikkoa, toimitusmaksu 14,88€. Jos tilataan noin sata merkkiä niin varataan niihin
100-150€. Myös olisi kiva saada vuosijuhlamerkki, mutta sitä ei ole budjetoitu.

9.3 Fuksitapahtumien kustannukset ja niiden hyväksyminen
Hyväksytään kanan ja kumpparin osto.



10. Viestintä
Ig-bioon lisätty linkkejä. Vujuviestintä alkaa asap.

11. Postit
Postit haettu. Saapuneet postit:
Verotuspäätös tuloverosta 2019, ei maksettavaa tai palautettavaa veroa
Verotuspäätös tuloverosta 2020, ei maksettavaa tai palautettavaa veroa
Pankkipalvelutiedote huhtikuu 2020
Edellisen hallituksen pankkiasiaa
3x Mainos teatteri avoimet ovet
3x Kehitys-lehti

12. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetty ajassa 18.09.

Allekirjoitukset

_____________________________________

_____________________________________


