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Kokouksen avaus ja laillisuus 

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

päätösvaltaiseksi. 

Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

1 TAHLO 

Tahlo on tehty. Järjestö odottaa HYY:ltä päätöstä siitä, pääseekö järjestö HYY:n piiriin. 

2 Menneet tapahtumat 

          Laskiaisjuhla 

Laskiaisjuhla jäi toteutumatta vähäisen osallistujamäärän ja huonojen lumiolosuhteiden vuoksi. 

Päätettiin harkita myöhemmin, järjestetäänkö ensi vuonna laskiaisjuhlaa. 

          ALKUn, Macondon, Frontierin ja Vietin tutustumisilta 

Alkusta, Macondosta ja Frontierista oli kustakin paikalla kolme henkilöä, Vietistä ei yhtäkään. 

Tutustumisillassa keskusteltiin muun muassa tulevista tapahtumista ja mahdollisesta yhteistyöstä. 

3 Tulevat tapahtumat 

         SitSit 11.4. 



Sitseistä luodaan tapahtuma Facebookiin, minkä puheenjohtaja tai tiedottaja hoitaa.  

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

Liput: Lippuja sitseille myydään keskiviikkona 26.3. klo 16.00-18.00 päärakennuksen 

aulassa. Myös järjestöön kuulumattomat ovat tervetulleita sitseille. Sitseille myydään 

korkeintaan 30 lippua. Alkoholillinen maksaa 15 euroa ja alholiton 12 euroa. 

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

Lauluvihkot: Riikalla on vanhan sitsivihkon pohja, jota muokataan. Sen pohjalta päätetään 

sitsivihkon sisältö FB-ryhmässä. Tuulia huolehtii sitsivihkojen tulostuksesta, kun niiden 

sisältö on valmis. 

Juomat: Irina hoitaa snapsit laivalta (2 per holillinen hlö). Viiniä varataan puoli pulloa 

henkilö kohti. Viinit haetaan Alkosta. 

Menu: Alkuruokana tarjotaan peruna-purjososekeitto, pääruokana kasvispizzaa ja 

jälkiruokana chilisuklaamoussea. 

Tiimit: 

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

Koristelutiimi, joka hoitaa kattauksen ja astioiden keräämisen keittiöön: Maikki(?) 

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

poistuttaessa: Riikka ja Mariia. Kaikki auttavat siivoustiimiä! 

Kauppatiimi, joka hakee kaupasta ruoat ja Alkosta viinit: Tuulia (+ joku muu?) 

Riikka huolehtii, että asiat tapahtuu ja osallistuu vähän joka asiaan. 

Jos tarvetta ilmenee, pidetään vielä erillinen sitsikokous. 

 

Haalarimerkkien ompeluiltamat 21.3. 

Haalarimerkkien ompeluilta vietetään 21.3. klo 18.00 alkaen puheenjohtajan kotona. 

Tarkemmat tiedot on lähetetty Facebookiin ja sähköpostilistalle.  

Aktiviteetti-iltamat huhtikuulle? 

23.4. klo 18.00 alkaen lautapeli-ilta. Paikka varmistuu myöhemmin. 

30.4. vietämme yhdessä vappua. Asiasta keskustellaan lisää myöhemmin. 

 

4 META 

Macondo kutsui Alkun järjestämään kanssaan Humanisticumin fuksiaisia. Alku on mielellään 

mukana osallistumassa. 

Puheenjohtaja laittaa hc-tiedotuslistalle tervehdysviestin, jotta Alkulle saadaan enemmän 

näkyvyyttä. 



Alkulla on oma blogi, joka löytyy osoitteesta alkublog.wordpress.com. Hallituksen jäsenet alkavat 

päivittää sivua resurssien mukaan. 

 

Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous järjestetään 1.4. klo 18.00 ravintola Kaislassa. 
 

Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.59. 

 
      

 
  

 


