
Pöytäkirja 8/22
Kehitystutkimuksen opiskelijat Keho ry hallituksen kokous
Aika: 3.10. klo 16 alkaen
Paikka: Klix (Unioninkatu 35), siirtymä Thirsty Scholariin
Paikalla: Nella Tiainen (pj), Silja Laaksoharju (sihteeri), Iris Fontell, Hellevi Holopainen, Kati
Welling, Johanna Järviluoto, Silvia Sairanen, Janika Mukkala, Venla Naapuri, Rosa Tiainen,
Minea Simi (Zoomin kautta), Anna Havukainen (Zoomin kautta)

1. Kokouksen avaaminen
Avataan kokous ajassa 16.06.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden hyväksyminen
Hyväksytään.

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Hyväksytään.

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksytään.

5. Ilmoitusasiat
- Kuntamarkkinat

Lasku on lähetetty, palkkiot (385€) tulossa.
- Uuden ylioppilastalon käyttö

Alina-sali aukeamassa vasta ensi vuoden alussa.
- haalarimerkit

Hallitusmerkit ja Vakaa ja terve -merkit ovat saapuneet, järjestetään mahdollisesti
myyntitilaisuus esim. Tiedekulmalla.

- saapunut posti
Ulkoministeriön Kehitys-lehtiä, viimevuotinen verotuspäätös ja info siitä, että Kehon
osoite oli väärin.

6.  Tapahtumat
6.1. Menneet

- fuksit <3 vanhat 1.9.
Arviolta 90 osallistujaa, ei kuluja.

- Kehotuksen virkistys 5.9. ja hallituksen virkistys 7.9.
Kulut 267€, 17 osallistujaa (hallituslaiset ja päätoimitus).

- fuksitapahtumien rastit 6.9. ja 9.9.
6.9. osallistujia arviolta 70, 9.9. osallistujia arviolta 40. Kuluja 26,30€.

- maisterien lukuvuoden startti 13.9.
Osallistujia arviolta 20, ei kuluja.

- Kuppala billeet 16.9.
Osallistujia arviolta 60, kuluja 53,59€, tuottoa n. 20€.

- HYYn fuksiseikkailu muiden yhmu-järjestöjen kanssa 29.9.
Osallistujia (rastilla kävijöitä) arviolta 130.

- Yhmufest 30.9.
Osallistujia arviolta 80, Kumous ry hoitanut kuluja.



6.2. Tulevat
- E2 excu

Sovitaan ajankohdaksi 22.11., voidaan ottaa 20 osallistujaa.
- Yhmun syyssitsit 13.10.

Ilmo täyttynyt, tulossa 100 osallistujaa. Sitsien rahaliikenne menee
Kumouksen kautta.

Elina Lakkala liittyy kokoukseen ajassa 16.34.
- Kehon synttärit

Ajankohtana marraskuun puoliväli, tarkoituksena olisi järjestää n. 40-50
osallistujan lettusitsit perinteen mukaan. Tila on vielä auki.

- muita
Ideoita: jouluteemainen leffailta 30.11., Viiniä/valkkaria ja valitusta -ilta 1.11.,
Kehon peli-ilta 18.10., henkilökunnan puolelta tullut puhetta mahdollisista
tulevista hyvinvointiin liittyvistä tapahtumista.

Anna Havukainen poistuu ajassa 17.31.

7. Vastuualuekuulumiset
7.1. Opinnot

Tiedekuntaneuvosto pohtinut valintakoeuudistusta, johon ainejärjestöt voisivat antaa
mielipiteensä.

Kokous siirtyy tauolle ajassa 17.53. Minea Simi ja Janika Mukkala poistuvat ajassa 17.55.
Kokous jatkuu ajassa 18.07 paikassa Thirsty Scholar.

7.2. Työelämä & alumnit
Excu vahvistettu 22.11. ja VTM-messut tulossa marraskuussa.

7.3. Ulkosuhteet
Valta ry:ltä tullut vujukutsu. Yhteistyö muiden yhmujärjestöjen kanssa ollut sujuvaa.
Puhispajassa sovittu, ettei tehdä hupivarailuja Kuppalaan, ja kokoukset pidetään mieluiten
muualla. Kannun tilavastaavat toivoneet, että heitä kontaktoidaan pääosin virka-aikoina.
Kuppalan suursiivous tulossa.

7.4. Talous
Hallitusmerkeistä tullut ylimääräistä kulua, joten yleistä talouskuria kaivataan loppuvuodelle.

7.5. Viestintä
Keholle tulevien sähköpostien seuraaminen on Iriksen & viestintätiimin vastuulla. Tehdään
Kehon someen pestiesittelyt ennen vaalikokousta. Sovitaan pöytäkirjojen lähettämisestä
sähköpostilistalle. Pohditaan, olisiko Kehon Instagramissa mahdollista toteuttaa “Barry’s
Best” -kooste.

7.6. Yhdenvertaisuus
Turvahenkilöistä pitää viestiä tulevissa tapahtumissa paremmin. Yhdenvertaisuus-iltapäivä
ollaan järjestämässä yv-vastaaville 17.11. klo 14-16. Turvahenkilöille/järjestötoimijoille olisi
hyvä saada järjestettyä turvahenkilökoulutus, tätä kehitellään Kannun toimesta. Esitetty idea,



että turvahenkilöt voisivat tulla esim. sitseille ja bileisiin muista koulutusohjelmista.
Puhispajassa ollut keskustelua myös tapahtumakiellosta toistuvasti häiritsevän käytöksen
kohdalla.

Elina Lakkala poistuu ajassa 18.27.
Rosa Tiainen poistuu ajassa 18.40.

7.7. Ympäristö
Keho osallistui yhteislähtöön Metsämarssiin.

7.8. Urheilu
Keho maksaa Torsposta 112,50€ tämän vuoden aikana. Kehon urheilukulut venyneet
muutenkin melko suuriksi tänä vuonna. Keskustelua siitä, olisiko Torspo mahdollista siirtää
Kumouksen alle, jotta sitä kautta yhmujärjestöjen urheiluvastaavat voisivat hankkia Torspolle
omaa rahoitusta. Sovitaan, että ehdotetaan tätä muille yhmujärjestöille.
Keskustelua myös siitä, miten yhmun urheiluvuoroon saataisiin enemmän käyttäjiä.
Urheiluvastaava ottaa tästä koppia.

7.9. Kehotus
Ilmestyy 19.10. <3

8. Muut esille tulevat asiat
8.1.  syyskokouksen ajankohta

Alustavasti 23.11.
8.2. muuta

Ilmoitetaan Polholle alustavasti tulevasta nakista synttäreille.
9. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 19.04.


