
Keho ry hallituksen kokous
Aika: maanantai 21.3. klo 17.30
Paikka: Weber, Uusi ylioppilastalo ja Zoom
Paikallaolijat: Nella Tiainen, Iris Fontell, Oscar Arminen, Janika Mukkala, Elina Lakkala,
Johanna Järviluoto, Hellevi Holopainen, Venla Naapuri, Rosa Tiainen, Silvia Sairanen, Kati
Welling, Anna Havukainen, Silja Laaksoharju, Minea Simi

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 17.38.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Hyväksytään.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Ehdotetaan kohdan 4. lisäystä “Valitaan kokoukselle sihteeri”.
Hyväksytään esityslista.
4. Valitaan kokoukselle sihteeri
Valitaan sihteeriksi Minea Simi.
5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään.
6. Ilmoitusasiat
Ei ilmoitusasioita.
7.  Tapahtumat

7.1. Menneet
- yhmun opintosuuntapaneeli 15.3.
- Onnistunut tapahtuma, osallistujamäärä 49.
- yhmun kevätsitsit 19.3.
- Onnistunut tapahtuma sekä järjestäjien että osallistujien osalta. Osallistujia oli

n. 80. Jatkoille saapui vielä muutama osallistuja lisää. Talouspuolen tiedot
saadaan, kun lasku tulee Polholta.

7.2. Tulevat
- leffailta 23.3.
- Tapahtumassa 20 paikkaa, tähän mennessä ilmoittautuneita on 11.

Keskustellaan tilan ominaisuuksista ja mahdollisista tarjoiluista. Tehdään
työnjakoa järjestelyjen osalta: Nella tuo tietokoneensa ja hoitaa elokuvan
striimauksen, Iris leipoo korvapuusteja ja Silvia käy ostamassa paperipusseja.
Suunnitellaan vahvistusviestiä tapahtumaan ilmoittautuneille.

- Viiniä & valitusta
- Järjestetään Kuppalassa, ajankohdaksi sovitaan 7.4. klo 18.00 alkaen.

Sovitaan, että jokainen osallistuja tuo omat viininsä/muut juomansa.
- Rush-excu Tason kanssa
- Sovitaan alustavaksi päivämääräksi 11.4. Muu suunnittelu on vielä

alkuvaiheessa.
- valtsikan haalarimerkkitori 5.4.
- Tapahtuma pidetään Porthanian aulassa klo 14-16. Myöhemmin sovitaan

hallituslaisten kesken myyntivuorot.
- HYYn suursitsit 28.5.
- Yhteiskunnallisen muutoksen ainejärjestöillä on 112 tai 120 lippua. Lippuihin

sisältyy istumapaikka ja haalarimerkki. Keskustellaan siitä, halutaanko tehdä



tarjoiluja sitseille vai tuoko osallistujat omat eväänsä. Puheenjohtajisto
keskustelee asiasta muiden yhmu-järjestöjen puheenjohtajistojen kanssa.

- yhteistapahtuma valtsikan ulkopuolisen järjestön kanssa?
- Hallituksessa on kiinnostusta järjestää yhteistapahtumaa valtsikan

ulkopuolisten järjestöjen kanssa esimerkiksi maantieteen, ympäristötieteiden
tai alue- ja kulttuurintutkimuksen ainejärjestöjen kanssa. Esimerkiksi
Kuppalassa voisi järjestää monitieteelliset lukuvuoden lopetus -karkelot,
alustavaksi päivämääräksi mietitään 13.5. Sovitaan, että otetaan yhteyttä
edellä mainittuihin ainejärjestöihin.

- muita
- Saunailta kattosauna Sivistyksellä henkilökunnan kanssa, johon olisi

yhdistetty tutkijapaneeli. Tapahtuma ei kustantaisi meille todennäköisesti
mitään, vaan lasku menisi oppiaineelle. Käydään keskustelua mahdollisista
päivämääristä ja vaihtoehtoisista paikoista. Mahdollisia vaihtoehtoisia päiviä
olisi 12.4. tai 13.4.

- Suunnitellaan Euphoria-teemaisten bileiden järjestämistä 22.4.
Tapahtumapaikaksi on varattu Kuppala.

- Yhmu-järjestöjen vappu 27.4. Kuppalassa. Pohditaan mahdollisia teemoja
pre-vappubileille.

Nella Tiainen poistuu ajassa 18.57.

Nella Tiainen liittyy ajassa 19.01.

Anna Havukainen ja Silvia Sairanen poistuvat ajassa 19.15.

8. Haalarimerkit
8.1. Vapaa & seksikäs Keho
Hyväksyimme Promlerilta tarjouksen 100kpl 80mm kokoisia haalarimerkkejä hintaan
120,88e.
8.2. Norppa-merkit
Elina on laittanut asiasta viestiä, mutta vastausta ei ole vielä kuulunut.

Silvia Sairanen liittyy ajassa 19.17.

9. Talous
HYY:n ennakkotukea saatu 295 euroa. Development Daysin tai YKA:n korvauksia ei ole
vielä tullut. Keskustellaan HYY:n projektituen hakemisesta. Tuen hakemisen deadline on
21.4. Sovitaan, että pohditaan potentiaalisia projekteja ja palataan asiaan jos ideoita syntyy.

Anna Havukainen liittyy ajassa 19.18.

10. Opinnot
Rosa Tiainen ja Venla Naapuri olivat henkilökunnan kokouksessa ja veivät palautekyselyn
tulokset henkilökunnalle. Sovitaan, että palautekyselyn tuloksista tehty yhteenveto jaetaan
myös opiskelijoille. Keskusteluyhteys henkilökunnan kanssa koetaan toimivaksi ja
hyväntuuliseksi. Keskustellaan annetusta palautteesta ja kehitystutkimuksen oppiaineen
hallintorakenteen monimutkaisuudesta.



11. Viestintä
Pohditaan, kuuluuko YKA:n kampanjoita mainostaa Kehon sosiaalisessa mediassa.
Sovitaan kuukausikatsauksen julkaisemisesta sosiaalisessa mediassa, jotta mahdollisimman
moni saa yhteenvedon tulevista tapahtumista.

Silja Laaksoharju poistuu ajassa 19.37.

12. Muut esille tulevat asiat
12.1. Sääntömuutoksesta §11
Pohditaan, kutsutaanko koolle ylimääräinen yhdistyksen kokous, jotta saadaan
tehtyä tarvittava sääntömuutos kohtaan 11 vai lähetetäänkö sääntömuutokset ilman
kohdan 11 korjausta. Sovitaan, että pidetään ylimääräinen yhdistyksen kokous.
12.2. Edustajat Kannun vujuille
Kiinnostuneita ovat Venla Naapuri, Johanna Järviluoto, Iris Fontell ja Nella Tiainen.
Arvotaan osallistujiksi Nella Tiainen ja Venla Naapuri.
12.3. Muuta
Kehotus-lehti ilmestyy keväällä vain kerran pääsiäisnumerona.
Keskustellaan tapahtumien ilmoittamisesta sähköpostilistoilla ja sovitaan, että
viestintä ja puheenjohtaja hoitavat asian yhteistyössä.
Sovitaan seuraavan kokouksen ajankohdaksi 4.4. klo 10.15.

13. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 20.05


