
Keho ry:n hallituksen kokous 22.12.2021 klo 9.45, paikka: Zoom
Paikallaolijat:
Anniina Kettunen, pj
Vivian Wesslin, vpj
Silja Laaksoharju, sihteeri
Hellevi Holopainen
Tytti Ruusunen
Virva Hauvonen

1. Kokouksen avaaminen
Kokous avattu ajassa 9.49

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Hyväksytään.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Ei hyväksytä.
Lisätään kohta 7.3: Yhmujärjestöjen puheenjohtajien tapaaminen.
Hyväksytään.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään.

5. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään.

6. Menneet tapahtumat
6.1 Polho ry vuosijuhlat
Kehoa edustivat vujuilla Virva ja Vivian. Juhlat olivat mukavat ja onnistuneet, kiitos
Polholle!
6.2 Kehon vuosijuhlat
Juhlat olivat onnistuneet ja niistä tuli paljon hyvää palautetta. Osallistujia n. 75.
6.3 Muut tapahtumat
Peli-ilta: sujui todella hyvin, osallistujia n. 20. Siirtyi Uudelle ylioppilastalolle
sääolosuhteiden takia.
Leffailta: sujui alkuhaasteista huolimatta hyvin, osallistujia n. 15.
Thirsty Scholar -hengailu: noin kolme osallistujaa. Viestintä ei välttämättä tavoittanut
pääaineopiskelijoita, tätä voisi miettiä seuraavassa hallituksessa.

7. Järjestöasiat
7.1 Uusien toimijoiden perehdytys

Keskustelua perehdytyksestä ja hengailusta uuden ja vanhan hallituksen kesken.
7.2 Toimintakertomus ja tilinpäätös

Toimintakertomus tulee tehdä tammikuussa hallituksen kesken yhteisesti, deadline
kevätkokoukseen mennessä.

7.3 Yhmu-järjestöjen puheenjohtajien tapaaminen
Anniina osallistunut puhismeettiin, jossa järjestöt keskustelleet panostamisesta järjestöjen
väliseen yhteistyöhön.



8. Opintoasiat
Keskustelua mm. valtsikan kiusaamistilanteesta, jonka henkilökunta ottanut vakavasti.
Vaasasta mahdollisesti (koronatilanteesta riippuen) tulossa tammikuussa lukiolaisia
kuulemaan, millaista on kehitystutkimuksen opiskelu. Uusi hallitus ottaa tästä koppia.
Opintopalautelomakkeesta olisi hyvä laittaa vielä ig-muistutus.

9. Talous
Tilillä tällä hetkellä noin 280 euroa seuraavan hallituksen käyttöön. Vujubudjetti venyi hieman
toisen ovimiehen takia, vujujen kokonaiskustannus n. 9500€. YKA-sponssi tullut tilille,
summa 500€. Hyväksytään vujuihin liittyneet kustannukset.
Seuraavan hallituksen kannattaa tehdä YKA-hakemus jo alkuvuodesta. Kehitystutkimuksen
seura järjestämässä Development Days -konferenssin, josta on mahdollista saada Keholle
rahaa, jos hallituslaisia menisi paikalle tekemään töitä.

10. Viestintä
Ei kokoukseen tuotavaa.

11. Postit
Posteja ei ole haettu.

12. Muut esille tulevat asiat
Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja kiittävät hallitusta kuluneesta vuodesta! <3
Suositellaan, että ensi vuoden hallitus loisi pääaineopiskelijoille Telegram-ryhmän.
Vapaa ja seksikäs Keho -haalarimerkit jäivät tältä vuodelta toteutumatta, mutta toivotaan,
että seuraava hallitus toteuttaa tämän.

13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätetty ajassa 10.40.


