
ALKU 

Pöytäkirja 6/2014 

Hallituksen kokous 

13.8.2014 

Oluthuone Kaisla 

 

Kokousvirkailijat 

Riikka Vänni, puheenjohtaja 

Tuulia Humalamäki, sihteeri 

 

Läsnä 

Riikka Vänni 

Tuulia Humalamäki 

Paula Minkkinen 

Mariia Rauramo 

Irina Toiminen 

 

Kokouksen avaus ja laillisuus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.10. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

1. Menneet tapahtumat 

Picnic 30.7. 

Picniciä vietettiin Kaisaniemen puistossa. Paikalla oli kymmenkunta henkilöä, sää suosi ja 

muutenkin tapahtuma oli onnistunut. 

      

2. Tulevat tapahtumat 

 

Picnic 20.8.  

Puheenjohtaja ilmoittaa kellonajan lähempänä. 

 



MAKULAn picnic 27.8. klo 16.00 alkaen 

Paikka varmistuu myöhemmin. 

 

Fuksiaiset/Uusien ilta perjantaina 5.9. 

Frontierin, Macondon, Alkun sekä mahdollisesti Vietin yhteisesti järjestämä. Pidetään yhteinen 

tapaaminen, jossa ideoidaan fuksisuunnistusta. Fuksiaiset alkavat klo 18 tai 19. Ainakin jatkot 

pidetään Uudella ylioppilastalolla, suunnistus mahdollisesti ainakin osittain Suomenlinnassa. 

Kekkonen-sauna on varattu Uudelta ylioppilastalolta. 

 

Avajaiskarnevaalit 1.9. 

Klo 14-18 keskustakampuksella, tarkka paikka selviää myöhemmin. Mukaan haalarimerkit, 

pohjakassa, läppäri, sakset, teippiä, karkkia ja lakana tai juliste, josta selviää järjestön nimi. 

 

Humanisticumin fuksisuunnistus 19.9. 

Alustavasti Alku pitäisi Macondon kanssa yhteisen rastin. 

 

HYYn fuksitapahtuma ”Fuksiseikkailu” 25.9. 

Näillä näkymin Alku ei ole kiinnostunut osallistumisesta. 

 

3. Taloustilanteen päivitys 

Alkun varat ovat tällä hetkellä noin 40 euroa. 

 

4. Järjestön rekisteröiminen  

Rekisteröimispyyntö jätetty Patentti- ja rekisterihallitukseen. PRH:n mukaan joitakin muutoksia on 

vielä tehtävä (mm. järjestön sääntöihin), jotta rekisteröinti saadaan läpi. Asiaan palataan 15.8. tai 

20.8. 

 

5. Haalarimerkki 

On tilattu, mutta laskua ei ole vielä tullut. Pitäisi saapua ajoissa, jotta saadaan myyntiin 

avajaiskarnevaaleilla. 

 

6. Blogi 

Puheenjohtaja ja sihteeri ovat päivittäneet blogia. 

 



7. Tilanvaraus/tilanhaku HYY ja Humanisticum 

Humanisticum vaatii PRH-rekisteröinnin ja HYY:n jäsenyyden. Rekisteröinti on vielä kesken (kts. 

kohta 4), mutta HYY:n jäsenyys on hoidettu. Humanisticumin jäseneksi on liityttävä, ennen kuin 

sen tiloja voi hakea. Alku liittyy Humanisticumin jäseneksi heti kun se on mahdollista (seuraavassa 

Humanisticumin kokouksessa). 

 

8. META 

Ruokakarnevaalit tulossa lokakuussa. 

Marraskuun lopussa Alkun vuosijuhlasitsit. 

 

Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous järjestetään 17.9. klo 18.00 alkaen Kaislassa. 

 

Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.07.   

 

 


