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Zoom 

Hallituksen kokous 14/2020  
 
Läsnä: 
Etta Melander 
Tia Niemelä 
Emma Palojärvi 
Maria Ahola 
Timo Erävuori 
Alexander Suvorov 
Mia Pennanen 
Sofia Aalto (Saapui 14:07) 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 14:05 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi. 

4. Edellisten kokousten pöytäkirjojen hyväksyminen 

Hyväskyttiin pöytäkirja 13/2020.  

5. Ilmoitusasiat ja posti 

a. Ilmoitusasiat: Ei asiaa. 

b. Posti: Ei asiaa. 

6. Sektorikuulumiset 

a. Puheenjohtajisto: Testamentit ja toimintakertomukset pitää tehdä vuoden loppuun 

mennessä. Tammikuussa on tulossa perehdytyksiä ja niihin pitää valmistautua. 

Palautelomake ei oikein ottanut tuulta alleen. 

b. Kopo: Hyvinvointilomakkeeseen on vastattu hyvin. Lomakkeesta voisi keskustella 

seuraavan opintovastaavan kanssa lisää. 

c. Suhteet: Ei asiaa. 

d.  Talous: Tilinpäätösiltama 1 oli ja lisäkoulutukselle oli ihan kysyntää. Lomake 

kysymyksille ja avunpyynnöille on jaettu iltaman tapahtumaan lisäkoulutusta 
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varten. Tileillä on rahaa yhteensä 4750,75€, josta klusteritilillä on 1175,51€. 

Tilamaksuja puuttuu 8, mutta ihan hyvin siis niitä on maksettu.  

e. Tapahtumat/kulttuuri: Joulukalenteri on edelleen meneillään. Huomisen luukkuun 

tarvitaan kuvia. Joulukalenteri on mennyt oikein hyvin. 

f. Ympäristö: Toimintakertomus on kirjoitettu tältä osin ja ympäristösuunnitelma on 

valmis. Hallituksen pitää vielä hyväksyä se. Julkaistaan suunnitelma meidän 

nettisivuilla ainakin. Mainostusta ensi vuonna kun on uudet toimijat ja lomat ohi. 

g. Tilat: Repliikki on laittanut viestiä, että ne on luovuttanut avaimet ja tyhjentänyt 

kaapin. Sofia on laittanut kaappimuutoksista viestiä järjestöille, mutta menee 

varmaan ensi vuoden puolelle käytännön järjestelyt, koska toimijat on jo lomilla. 

Klusteri on myös siivottu joulukuntoon. 

h. Tuutori/fuksi/kv: Ei asiaa. 

i. Työelämä/alumnit: Ei asiaa. 

j. Urheilu: Futsalsarjasta ei ole kuulunut mitään uutta. Unisportit ovat suljettuina 

tämän hetkisen tiedon mukaan 10.1.2021 asti, joten tammikuun alussa tullee jotain 

tietoa sarjan jatkumisesta, ellei sitten rajoituksia jatketa edelleen. Jos sarja jatkuu 

myöhemmin tammikuussa, niin laitan/laitetaan sitten taas pientä mainoskampanjaa 

pystyyn jengistä. Syksyn aikana pidetyille etäjooga ja etätreenijutuille iso kiitos, 

ehkä jatketaan niitä ensi vuonnakin, jos on intoa ja aikaa järjestää! 

k. Viestintä: Viiminen uutiskirje on lähetetty, somet hiljenee joulukalenterin jälkeen. 

Uuden vuoden toivotus olis kiva. 

l. Yhdenvertaisuus: Ei asiaa. 

m. Verenluovutus: Ei asiaa. 

7.  Päätösasiat 

Hyväksytään uusi ympäristösuunnitelma. 

8. META  

Ei asiaa. 

9. Kokouksen päätös  

Puheenjohtaja päätti kokouksen 14:30. 
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____________________________ ____________________________ 

puheenjohtaja sihteeri 

Tia Niemelä Etta Melander 


