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Hallituksen kokous 10/2014 

23.5.2014 klo 17:30 

Christina Regina 

  

Läsnä 

Hallituksen jäsenet: 

Maija Karesvuori (puheenjohtaja) 

Maija Torttila (sihteeri) 

Santeri Horttanainen 

Suvi Tuukkanen 

Elsa Nyrhinen 

Olli-Pekka Lindström (saapui kohdassa 9.1.) 

  

Hallituksen varajäsenet: 

Auli Salmi 

Senni Ryhtä 

Tiia Björk 

Topias Tolonen 

Oscar Kujala (saapui kohdassa 9.4.) 

  

Muut jäsenet: 

Vilma Kangas 

Sara Kauvo 

Oliver Lewisohn 



  

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:31. 

  

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  

3. Kokouksen työjärjestys 

Ei muutoksia. 

  

4. Ilmoitusasiat 

● Auli ilmoitti, että hänen leipomaa piirakkaa voi syödä. 

● Senni toi kakkua kokoukseen. 

● Maija Karesvuori kertoi, että kesä on alkanut. 

● Topias ilmoitti, että kokouksessa on hyvät tarjoilut. 

  

5. Posti 

Ei postia. 

  

6. Talous 

Hyväksyttiin maksettavaksi seuraavat kulut: 

● Santeri Horttanaiselle Klusterihengailujen safkoista 30,62e. 



● Auli Salmille kokoustarjoiluista 5,07e. 

Budjetoitiin kohdassa 9.2. 

● Kesäsemman tarjoiluihin 150,00e. 

  

7. Hallituksen kokouksen 9 pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksyttiin pöytäkirja tehdyin muutoksin. 

  

8. Menneet tapahtumat 

8.1. Tarzan-musikaali 

● Tarzan oli ihana ja hänelle hurrattiin. 

● Hyvä musikaali, jossa näkyi lihaksia. 

● Pojat pettyivät Janen lannevaatteen kokoon. 

  

8.2. Palautekeskustelu 

● Noora Nuutinen järjesti palautekeskustelun Moodin kanssa. 

● Paikalla oli 40 henkilöä: osa luennoitsijoita ja osa opiskelijoita. 

● Ensi vuonna pyritään järjestämään aikaisemmin ja varaamaan tilaisuuteen enemmän 

aikaa, jotta paikalla olisi enemmän opiskelijoita. Pyritään järjestämään alusta asti 

Moodin kanssa. 

● Juha Oikkonen ja Eero Saksman valittiin parhaiksi luennoitsijoiksi palautteiden 

perusteella. Teemu Säilynoja, Ville Parkkinen ja Jaakko Jokinen valittiin parhaiksi 

ohjaajiksi palautteiden perusteella. 

● Saatiin Moodilta ja laitokselta hyvää palautetta. 

  

9. Tulevat tapahtumat 

9.1. Klusterihengailut 



● Järjestetään tänään perjantaina 23.5. klo 19. 

● Uusi Facebook-tapahtuman banneri on hieno. 

  

9.2. Kesäsemma 

● Järjestetään Santerin mökillä. 

● Noin seitsemän hallituslaista tulee paikalle. Myös virkailijat kutsutaan. 

● Budjetoitiin tarjoiluihin 150,00e. 

● Muistutettiin vastailemaan Doodleen. 

  

9.3. Seniorisitsit 

● Järjestetään perjantaina 22.8. Sivistyksellä. 

● Paikalle voi tulla viidennen vuoden opiskelijat ja sitä vanhemmat. 

● Matrixin hallitus ja aktiivit hoitavat tarjoilemisen. 

  

9.4. Muut tulevat tapahtumat 

● Pikkujoulut järjesteään mahdollisesti Smökissä, mutta sitä ei ole vielä mahdollista varata. 

● Jukolaan lähdetään suunnistamaan. 

● Helsinki City Marathoniin 16.8. tarvitaan nakkeilijoita. 

● Klusteri siivotaan viikolla 23 keskiviikkona. 

  

10. META 

● Opintopiirien ohjaajiksi on tullut muutama hakemus. Hakuaikaa on 8.8. asti. 

Opintopiireistä ollaan saatu hyvää palautetta: ne voitaisiin kuitenkin yhdistää ja 

syventäville kursseille halutaan myös opintopiirejä. 

● Opetuksen kehityksen ryhmä perustetaan uudelleen. Opiskelijajäseninä ovat Maija 

Karesvuori, Oscar Kujala ja Tiia Björk. 

● Kesänakkeiluita: Helsinki City Marathon 16.8, Tour de Helsinki 31.8. ja 

Pääkaupunkijuoksu 28.9. 

● Vuosijuhliin on suunniteltu erilaisia rahankeruu tapoja. Tuutorit houkuttelevat 

mahdollisimman paljon fukseja vuosijuhliin, myydään erilaisia tuotteita, kuten 



hammasharjoja ja sukkia sekä nakkeillaan eri tapahtumissa. Uusia rahankeruuideoita 

otetaan vastaan. 

● Tarvitaan vuosijuhlaviikko-mestari, joka järjestää tapahtumia vuosijuhlaviikolle. 

Vuosijuhlaviikko-mestari järjestää muun muassa marssin ja laulukirjan läpilaulannan. 

● Vuosijuhlilla julkistetaan laulukirja, joka kuuluu vuosijuhlien hintaan. Mietitään vielä, 

järjestetäänkö esiläpilaulanta ennen kuin laulukirja menee painoon. 

● Helsinki pride -kulkue on 28.6. Järjestetään mahdollisesti yhteislähtö. 

  

11. Seuraava kokous 

Viikolla 26. Tehdään Doodle-kysely. 

  

12. Kokouksen päätös 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:13. 

  

Hyväksytty kokouksessa 11/2014 

 


