
Keho ry hallituksen kokous
Aika: tiistai 3.5. klo 10.15
Paikka: Weber, Uusi ylioppilastalo (Mannerheimintie 5)
Paikallaolijat: Nella Tiainen, Silvia Sairanen, Elina Lakkala, Hellevi Holopainen (zoom),
Venla Naapuri, Kati Welling, Rosa Tiainen, Iris Fontell

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 10.22.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Hyväksytään.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Ei hyväksytä, lisätään kohta 4. valitaan kokoukselle sihteeri. Hyväksytään
työjärjestys.

4. Valitaan kokoukselle sihteeri
Valitaan sihteeriksi Iris Fontell.

5. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään

6. Ilmoitusasiat
6.1. Siivousviikko

- Siivous perjantaina 6.5 klo. 11-13 Kannuklusterin kaksi huonetta
6.2. Osallistuminen Valtsikan promootioon

- Ensi viikolla, infotaan kun lisää tietoa, hallitus voi mennä nakkeilemaan
6.3. Käydään läpi sähköpostissa olleita asioita ja postit
6.4. Vuoden ensimmäinen Kehotus on julkaistu, JEE <33

7.  Tapahtumat
7.1. Menneet

- valtsikan haalarimerkkitori 5.4.
Menestys, myytiin paljon merkkejä, myytiin noin 60 Kehon merkkiä ja kaikki
hyväntekeväisyyteen tarkoitetut  n. 70

- Viiniä & valitusta 7.4.
Noin 20 osallistujaa, onnistunut konsepti voisimme järjestää uudestaan

- Rush-excu Tason kanssa 11.4.
noin 15 osallistujaa, hauska tempaus, onnistunut

- opiskelijoiden ja henkilökunnan illanistujaiset 13.4.
noin 35 osallistujaa mukavan rento ja kiva tapahtuma, henkilökunnan
esittelykierros oli erittäin hyvä

- Euphoria-bileet 22.4.
Pienempi osallistujamäärä yllätti, n. 45 ihmistä. Ihan mukava tapahtuma, olisi
voinut mainostaa enemmän yhmun ulkopuolisille, että olisi enemmän
osallistujia. Kevään tapahtumien tarjonnan määrä varmaan laski
osallistujamäärää. Jatkossa pukeutumisteemat jatkoon ja Kuppala oli super
nätti. Järkkäilyyn 31€ ja merkkejä myytiin n. 8

- Yhmun pre-pre-pre-vappu 27.4.
Noin 105 osallistujaa, hyvin järkätty ja hyvät puitteet. Vappu saattoi olla
hitusen kaukana. Ensi vuonna voisi olla vielä enemmän tekemistä ja jotain
aktiviteetteja, merkkejä myytiin n. 15 vappuna

7.2. Tulevat



- yhteistapahtuma MYYn ja Origon kanssa 13.5.
Keho järkkää ja muut osallistuu vieraina, kartotetaan paljonko hallituslaisia
pääsee paikalle, haetaan lisäaikaa Kuppalaan, mietitään teemaksi jotain
kesäistä, viestintämatskut hoidettava pian, koristelua ja muuta viilataan MYYn
ja Origon kanssa. Teemana Vapaa ja Kesäinen Keho. Alustavat turvahenkilöt,
Elina ja Iris. Hankitaan pientä kivaa tarjottavaa.

- HYYn suursitsit 28.5.
Tänään illalla info, mutta ei varmaan työllistä paljoa

- muita
- hallituksen virkistys

- Kesän loppuun
- syksyn tapahtumat

- Aletaan vähitellen miettimään, syksyn alkuun ehkä yhmun
yhteiset sitsit, tuutori hommii Iris infoo lisää, Iris menee
juttelemaan Heidissin kanssa jatkojen
järjestämismahdollisuuksista ensi syksynä

8. Talous
8.1. Haalarimerkit

- myyty suurin osa vapaa & seksikäs merkeistä, jäljellä 18, tilataan 100 lisää
heti

- Kehon logomerkkejä paljon jäljellä, ei tarvitse tilata
- Kehon hallituksen merkki suunnitteluun
- suunnitellaan vakaa & terve -merkki
- Norppa merkit meni kaikki, Keho lahjoittaa lisäksi 12€ SLL:lle

8.2. muuta
- HYY tuki 1100€ päätetty

9. Muut esille tulevat asiat
9.1. seuraavan kokouksen ajankohta

- Joskus syksyllä, alustavasti orientaatioviikon aikoihin
9.2. muuta

- järjestöjen yhteisiä koristeita tapahtumiin
- Kannunvalajille vujulahja: budjetti n. 15-20

- 20€ hyväntekeväisyyteen Ukrainaan ja kukkakimppu
- Kehotus ehkä paperisena syksyllä
- syyskokouksessa sääntömuunnoksia: nimenkirjoitusoikeudellisuudesta ja

oikeiden termien korjaamisesta
- puhetta HYn kalenterin hallitusesittelyistä, ensi hallitus voisi keksiä paremman
- Pohdintaa siitä, onko oletuksena, että hallitus osallistuu tapahtumiin.

Oletetaan, että tullaan jos ei ilmoita muuta. Kuitenkin aina vapaus jäädä pois.
- YKA:n mainostamisesta puhuminen

10. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 11.36


