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HALLITUKSEN KOKOUS
Aika ja paikka: Torstai 11.05.2017 klo 11.00
Paikalla: Annika Juurikka, Sami Miettinen, Sonja Korhonen, Sanni Frisk, Netta Lamminmäki,
Veera Kananen, Sara Salonen. Sanni Frisk poistui 12:45.
Asialista
1. Kokouksen avaus
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
4. Ilmoitusasiat
5. Orientaatioviikko ja fuksiaiset
6. Tilojen varaaminen syksyn tapahtumiin
7. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa –seminaarin tilanne
8. Kirjastoprojekti
9. META
10. Seuraavan kokouksen ajankohta
11. Kokouksen päättäminen

ESITYSLISTA
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avaa kokouksen 11:13.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Esityksen mukaan.
3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksytään.
4. Ilmoitusasiat
Esitys: Hallituksen jäsenet kertovat kuulumisiaan.
Netta: KELA-hommista blogikirjoitus, mitä tapahtuu tukimuutosten jälkeen.
Mustakalliojahti käynnissä edelleen alumnipäivän tiimoilta.
Santsi: Viimeinen hartauskahvittelu tällä viikolla, vappumunkkeja vähän liikaa. Vuju-kahvit
hyvin menneet. Kaupunkisuunnistuskokous: rastipaikka sama mitä viime vuonna.
Veera: Ilmestykset ympäriinsä.
Sara: Vuosijuhlat meni hyvin, TSF:n vujuilla oltu.
Sonja: Vujut meni hyvin. Kuhasalossa maanantaina ja eilen kesäbileissä, oli kivaa.
Halutaanko pitää tänä vuonna erilainen puurojuhla/joulujuhla, ideoita ja tiloja siihen.
Sami: Merkit parin viikon sisällä yliopistolle, sähköiset versiot Dropboxiin.
Annika: Vappusouduissa 2 joukkuetta, järjestöjaoston kokous vapun jälkeen, PKOpainotteinen kokous. Kimmelistä yritetään profiloida opiskelijoille ystävällisempää. ISYY:
tiloista ei aleta periä maksua, mutta parkkipaikat maksullisiksi. KouKe-kokoustettu.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
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5. Orientaatioviikko ja fuksiaiset
Asia: Keskustellaan orientaatioviikon ohjelmasta ja fuksiaisista. 1.9.-8.9. Kampusrysäys &
kaupunkisuunnistus 6.9. Tuutorit voisivat järjestää jo ennen virallisia settejä tapahtumia.
Viime vuoden jätskibileet onnistui, voisiko ne toistaa ainejärjestön puolesta (rentoa
hengailua ja jutustelua, tutustumista). 1.9. hallituksen esittäytyminen ja sen jälkeinen
viikonloppu, matalan kynnyksen piknik-tapahtuma, johon jokainen olisi tervetullut
itsekseen, kaverin kanssa, perheen kanssa, jne. Fuksikirjeestä on luonnos, Ilmestys mukaan.
26.5. pääsykokeet 13-15.
Männikköniemi 7.9. vai alkuviikko?
3.9. kirkkokahvit
Fuksisitsit 13.9. Työryhmä perustetaan.
Fuksiaiset Pistiksen kanssa, muutama alustava päivämäärä: 27.9. / 4.10.
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: merkitään tiedoksi.
6. Tilojen varaaminen syksyn tapahtumiin
Asia: Toimintavastaava selvittää syksyn aikatauluja ja varaa tilat valmiiksi. Tiedossa olevat
tapahtumat: jätskibileet + kirkkokahvit (Louhela), Männikköniemi, fuksisitsit (E200),
fuksiaiset (Suvas).
Esitys: Merkitään tiedoksi.
Päätös: merkitään tiedoksi.
7. Ihmisen Kohtaamisen Teologiaa –seminaarin tilanne
Asia: Kuullaan syksyn 2017 IKTS:n valmistelun tilanne.
Esitys: Julisteesta luonnokset, toukokuun aikana flaijerit ja julisteet. Elokuun aikana
painoon. Rahoitushakemukset laitettu menemään.
Päätös: merkitään tiedoksi.
8. Kirjastoprojekti
Asia: Kuullaan kirjastoprojektin tilanne.
Esitys: Merkitään tiedoksi. Syksyllä kirjabasaarin tyyppinen? Kirjastolla pitäisi tehdä
raivaustyöt ennen sitä, ja hylly hommata. Mitat pitää ottaa huoneesta ja hyllyköistä
vihkolainaussysteemi. Netta kysyy Kotirannalta saako tilalle tehdä kuinka paljon muutoksia.
Päätös: Merkitään tiedoksi.
9. Muut esille tulevat asiat
Tapahtumien kuvaukset tarkemmiksi ja houkuttelevammiksi. Muutama päivä ennen
tapahtumaa muistilistan kaltainen, olisi selkeää kuka tekee ja mitä. Avoimempaa
keskustelua, ryhmäytymistä hallitukselle syksyllä. Ensi vuodelle Ilmestykseen työryhmä.
Apokryfeihin kanssa työryhmää. Entisiä hallituslaisia voi käyttää apuna ja kysyä vinkkejä.
Syksyllä enemmän koppia siitä, miten Fides vaikuttaa. Mikä Fideksessä on houkuttavaa?
Miksi liittyä Fidekseen?
Fideksen jäsentäyttölomake paperille takaisin (mahdollisuus myös internetissä, mutta se ei
riitä) Fideksen fb-ryhmän raivaus, sillä ryhmä pelkille Fideksen jäsenille.
Joulu/itsenäisyys/puurojuhlan tilat varaukseen, ilmoitetaan alumneille ja osastolle. Ohjelma
kuntoon, voi kysellä vanhemmilta ja entisiltä toimijoilta.
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10. Seuraavan kokouksen ajankohta
Esitys: Päätetään seuraavan kokouksen ajankohta. Kokoustetaan seuraavan kerran syksyllä,
sillä kesäkokouksia ei pidetä.
Päätös: Esityksen mukaan.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 13:50.

