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 Kokouksen avaus ja laillisuus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.19. Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja 

päätösvaltaiseksi. 

 Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 Kokoustoimijoiden valinta 

Valittiin ääntenlaskijoiksi Mariia Rauramo ja Irina Toiminen. 

 Käyttöoikeus humanistiklusteriin 

Järjestön on ensin haettava HYY:n piiriin ja sen jälkeen Patentti- ja rekisterihallitukseen 

saadakseen oikeuden käyttää humanistiklusteria. Todettiin, että järjestöllä ei tänä vuonna ole 

varaa rekisteröityä Patentti- ja rekisterihallitukseen ja päätettiin rekisteröidä järjestö seuraavana 

vuonna, kun järjestö on saanut HYY:ltä rahallista tukea. Todennäköisesti järjestön on oltava 

Humanisticumin jäsen voidakseen varata tiloja humanistiklusterista. Päätettiin, että järjestö 

hakee ensin HYY:n piiriin ja selvittää sen jälkeen mahdollisuuksia varata tiloja muualta kuin 

humanistiklusterista. Asiasta keskustellaan lisää tulevissa kokouksissa. 

 Talousarvio 

Talousarviota varten on oltava konkreettisia kohteita, joiksi suunniteltiin haalarimerkkejä sekä 

sitsejä ja muita vuoden tapahtumia. Hallituksen kokous teki seuraavanlaisen talousarvion: 



 

Haalarimerkkien tilaamiseen 116 euroa.  

Kevään sitsien koristeluihin ja muihin tarvikkeisiin 50 euroa. 

Kevään sitsien tarjoiluihin 200 euroa. 

Vappupiknikiin 20 euroa. 

Uusien iltaan 20 euroa. 

Syksyn sitsien koristeluihin ja muihin tarvikkeisiin 50 euroa. 

Syksyn sitsien tarjoiluihin 200 euroa. 

Pikkujouluihin 9 euroa. 

Menot yhteensä 665 euroa. 

 

Kevään sitseistä tulee tuottoa 300 euroa. 

Syksyn sitseistä tulee tuottoa 300 euroa. 

Haalarimerkeistä tuottoa 65 euroa. 

Tulot yhteensä 665 euroa. 

 

 Lukuvuoden alkajaiset 

Tapahtumaan liittyen Mariia Rauramo luo tapahtuman Facebookiin ja ilmoittaa 

tapahtumasta järjestön sähköpostilistalle. 

 Laskiaisjuhla 

                 Osallistumme yhdessä laskiaisen viettoon Ullanlinnanmäellä tiistaina 4.3. 

 Ainejärjestöilta 12.2. 

Hallituksen jäsenet osallistuvat ainejärjestöiltaan, jonka teemana on toiminta-avustukset ja 

varainhankinta. 

 Tammi-helmikuun yhdistyksen vuosikokous 

Kokous järjestetään Unioninkatu 38:n A-rapun Venäjä-huoneessa 109 klo 18.00 alkaen. 

 META 

Järjestö tilaa haalarimerkkejä 100 kappaletta saatuaan toiminta-avustusta. 

Puheenjohtaja ottaa yhteyttä sisarainejärjestöihin (Macondo, Vietti, Frontier) sitsien ynnä 

muun sellaisen tiimoilta. 

 Seuraavan kokouksen ajankohta 

Seuraava kokous järjestetään Unioninkatu 38:n A-rapun Venäjä-huoneessa 109 klo 18.00 

alkaen. 



Seuraavan hallituksen kokouksen päivämäärä sovitaan yhdistyksen vuosikokouksessa. 

 Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.19. 

 


