
ALKU 

Pöytäkirja 4/2014 

Hallituksen kokous 

1.4.2014 

Oluthuone Kaisla 

 

Kokousvirkailijat 

Riikka Vänni, puheenjohtaja 

Tuulia Humalamäki, sihteeri 

 

Läsnä 

Riikka Vänni 

Tuulia Humalamäki 

Paula Minkkinen 

Mariia Rauramo 

Irina Toiminen 

Vilppu Syväoja 

Ona Aula 

Perttu Räsänen 

 

Kokouksen avaus ja laillisuus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.11. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

Menneet tapahtumat 

Haalarimerkkien ompeluiltamat 21.3. 

Haalarimerkkien ompeluiltamat vietettiin puheenjohtajan luona 21.3., paikalla oli viisi henkilöä. 

 

Tulevat tapahtumat 



SitSit 11.4. 

Sitseistä on luotu tapahtuma Facebookiin.  

Aika: Sitsit alkavat klo 18.00 ja pöytäosuus päättyy klo 22.00 mennessä. 

Liput on myyty! 

Jatkot: Jatkot alkavat noin klo 22.00 ja ovat ilmaiset sekä avoimet kaikille. 

Tuulia huolehtii sitsivihkojen tulostuksesta, Riikka lähettää valmiin vihkon. 

Juomat: Irina hoitaa snapsit laivalta (3 per holillinen hlö). Viiniä varataan puoli pulloa henkilö 

kohti. Viinit haetaan Alkosta. 

Menu: Alkuruokana tarjotaan bataatti-porkkanakeitto, pääruokana kasvispizzaa ja jälkiruokana 

chilisuklaamoussea. -Lasketaan määrät! 

Tiimit: 

Keittiötiimi, joka on vastuussa ruoanlaitosta/auttaa koristelutiimiä: Ninni ja Irina. 

Koristelutiimi, joka hoitaa kattauksen ja astioiden keräämisen keittiöön: Maikki ja Sofia 

Siivoustiimi, joka ottaa päävastuun siitä, että tiskit menevät koneeseen ja pinnat on pyyhitty 

poistuttaessa: Riikka ja Mariia.  

Kauppatiimi, joka hakee kaupasta ruoat ja Alkosta viinit: Tuulia, Paula, Elena ja Kirsikka 

Riikka huolehtii, että asiat tapahtuvat ja osallistuu vähän joka asiaan ja kaikki auttavat tiimejä 

tarvittaessa! 

Riikka laittaa meiliä HYY:lle, toimisto@hyy.fi 

Aktiviteetti-iltamat huhtikuulle 

23.4. klo 18.00 alkaen lautapeli-ilta. 

Eteläsuomalaisen osakunnan tilat, uusi ylioppilastalo, A-rappu, 4. krs, Mannerheimintie 5. 

Vappu 30.4. 

Vietämme vappua yhdessä alustavasti Topelian sisäpihalla. 

Rahankeräystä 2.5. 

Ainejärjestöille on tarjottu mahdollisuutta ansaita rahaa siivoamalla 2.5. Alku päätti olla 

osallistumatta. 

HYALin Ainejärjestöilta 9.4. 

Tilaisuus järjestetään kattosauna Sivistyksellä keskiviikkona 9.4.2014 klo 18 alkaen. 

Hallituslaisia osallistuu. 

Virityspäivä 25.4. 



Hallitus ei aio osallistua HYY:n Virityspäivään. 

Opiskelijabileet HOK-Elannon ravintolaan 

HOK-Elanto tarjoaa opiskelijoille mahdollisuutta järjestää bileitä ravintoloissaan. Asia ei ole 

vielä ajankohtainen Alkun vähäisen jäsenmäärän vuoksi, mutta laitetaan korvan taakse. 

 

 

META 

Edelleen puheenjohtaja laittaa hc-tiedotuslistalle tervehdysviestin, jotta Alkulle saadaan enemmän 

näkyvyyttä. 

Blogi on vielä päivittämättä. 

HYY myöntää järjestöille projektiavustusta toimintaan, joka ei saa olla vuosittaista. Mietitään yhdessä, 

jos keksitään järjestölle jokin sopiva projekti. 

Katsomme yhdessä Euroviisujen finaalin 10.5.  

 

Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous järjestetään alustavasti 10.5. klo 21.30 jonkun hallituslaisen luona. 

 

Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.13. 

 

 


