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Keho ry hallituksen kokous
Aika: Torstai 1.9.2022 klo 11
Paikka: Tiedekulma
Paikallaolijat: Nella Tiainen (puheenjohtaja), Iris Fontell, Silja Laaksoharju (sihteeri), Rosa
Tiainen, Elina Lakkala, Anna Havukainen, Janika Mukkala, Hellevi Holopainen, Silvia
Sairanen, Oscar Arminen

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 11.13

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Hyväksytään.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään.

5. Ilmoitusasiat
- Kuntamarkkinat

Työvuorolistat on saatu, niihin saattaa tulla vielä muutoksia.
- Uuden ylioppilastalon käyttö

Maanantaista 5.9. alkaen Uusi ylioppilastalo aukeaa iltakäyttöön, mutta vessat eivät
ole käytössä.

6.  Tapahtumat
6.1. Menneet

- yhteistapahtuma MYYn ja Origon kanssa 13.5.
Arviolta 65 osallistujaa, onnistunut tapahtuma ja yhteistyö oli mukavaa. Kiitos
MYYlle ja Origolle! Tuottoa 12€, kulut n. 40€.

- HYYn suursitsit 28.5.
112 lippua myytiin yhteistyössä Kumouksen kanssa, Kumous hoiti
talouspuolen.

6.2. Tulevat
- fuksit <3 vanhat 1.9.

Nopea esittäytyminen järjestönä, tavataan hieman ennen tapahtuman alkua
Tervasaaressa. Keho esittäytyy.

- hallituksen virkistys 7.9.
Selvitetty virkistäytymistä Megazonessa ja sen jälkeen syömään.

- fuksitapahtumien rastit 6.9. ja 9.9.
Tiistaina klo 16.30-21 yhmun fuksiaiset ja Kehon rasti Ritarihuoneella,
perjantaina klo 16-20.30 Kannun fuksisuunnistus ja Kehon rasti
vapaamuurarin haudalla Kaisaniemenpuistossa. Aktiviteettina Kalevi-kana.
Tiistaina vastuuhenkilönä Elina, perjantaina vastuuhenkilönä Iris.



- syksyn tapahtumat
- Kuppala 16.9.

Konseptina bileet erityisesti vanhoille opiskelijoille.
- maisterissa aloittavien lukuvuoden startti?

Instagramissa tullut pyyntöä järjestää maisteriopiskelijoille jotain.
Voitaisiin pitää esimerkiksi Thirsty Scholar -hengailu matalalla
kynnyksellä, selvitetään pöytävarausta esim. tiistaille 13.9.

7. Talous
Taloudenhoitaja tiedottanut hallitusta taloustilanteesta, joka on hyvä.

8. Ulkosuhteet
Ulkosuhdevastaavan kanssa käyty läpi YKA-sopimusta, otetaan yhteyttä muihin
yhmujärjestöihin sen tiimoilta.
MaO:lta tullut yhteydenottoa, ovat kiinnostuneita yhteistyöstä.
Työelämäexcursio E2-tutkimukseen loka-marraskuussa, ajankohta mieluiten illemmalla.
Kontakti ry kutsunut Kehon vuosijuhliin 1.10., ilmoittautuminen loppuu 4.9.

9. Muut esille tulevat asiat
Anna Havukainen poistuu ajassa 12.48

9.1. haalarimerkkien tilaus
Merkkejä täytyy mahdollisesti tilata lisää. Omat on saatu takaisin aiemmin tilatuista
merkeistä.

- hallitusmerkit
Tilataan 50kpl hallitusmerkkejä, hallituslaisille jaetaan ilmaiseksi.

- vakaa & terve keho
Tilataan 100 merkkiä, maksaa 130€.

- aikaisemmat merkit
Tilataan tarpeen mukaan.

9.2.  seuraavan kokouksen / syyskokouksen ajankohta
Sovitaan seuraava kokous syyskuun loppuun, syyskokous loka-marraskuussa.

9.3. muuta
Pyritään sopimaan isommat tapahtumat ajoissa.
10. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 13.02


