
 

 
Pöytäkirja  

11/2019 
29.6.2019 

 

 
 HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA 
 
Aika: 29.6.2019 klo 15:00 
Paikka: Essin mökki, Kangasniemi 
Läsnä: Essi Lehikoinen puheenjohtaja 

Henriika Ylä-Nikkilä hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri 
Antti-Pekka Alanko-Luopa hallituksen jäsen 
Lauri Böhm  hallituksen jäsen 
Katri Kankaanpää hallituksen jäsen 
Joonas Paukkunen hallituksen jäsen 
Eero Tuomaala hallituksen jäsen 
Joonas Niinistö hallituksen jäsen 
Saara Mäenpää toimihenkilö 
Simo Määränen toimihenkilö 
Juha Lähteinen toimihenkilö 
Aleksi Huttunen toimihenkilö 
Ilmari Pekonen toimihenkilö 
Anniina Pokki toimihenkilö 
Aino Viljakainen toimihenkilö 
Miro Turunen jäsen 
 

Poissa: Ella Toimela toimihenkilö  
 
 
 
KÄSITELTÄVÄT ASIAT: 
 
 

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 15:33. 

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN 

Lisätään kohdaksi 24. Tutanic ja 25. Highway, sekä siirretään Talous kohdaksi 6. 

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA 
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Hyväksytään edellinen pöytäkirja sellaisenaan. 

5. ILMOITUSASIAT 

Kaplaakin After work- tilaisuus meni hyvin ja paikalla oli paljon osanottajia. Uutta 

kiltahuonetta rakennetaan. Kesä on mennyt hyvin. 

6. TALOUSASIAT 

Hyväksytään laskuja ja matkakorvausanomuksia. Käteistä on viety pankkiin, ja 

käteiskassaan on jätetty hieman rahaa. Mobilepay:n käyttöönotossa palvelumaksut 

laskutetaan päivittäin, tästä syystä pyritään tulevaisuudessa saamaan kaikki maksut 

samalle päivälle. Taloudellinen tilanne on hyvä, hieman parempi kuin vuosi sitten. 

Varainhankintaa on tullut enemmän kuin viime vuonna. E-laskutusjärjestelmä on 

käytössä OP:lla, ja laskut pyritään hoitamaan ensisijaisesti sitä kautta. Sijoitustilanteessa 

rahasto on pärjännyt heikosti, ja sen kulut ovat suuret. Keskusteltiin Kaplaakin 

sijoitusstrategiasta ja sijoituksista tulevaisuudessa. Asiasta tullaan järjestämään 

keskustelutilaisuus jäsenistön kanssa ennen, kun tehdään päätöksiä sijoitusratkaisuista 

tulevaisuudessa. 

7. SUIT UP 2019 

Tapahtuma järjestetään ensimmäisellä fuksiviikolla, ja järjestelyt on aloitettu Katrin 

toimesta. Cocktailtilaisuus pidetään Amarillossa viime vuoden tapaan. 

8. FUKSIVIIKOT 
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Hallitus pyrkii näkymään paikan päällä fuksiviikoilla esimerkiksi kiltahuoneella. 

Pohditaan yhteisiä Kaplaaki-etkoja fuksiviikoille, esimerkiksi ennen Beach partya. Etkot 

voisi järjestää saunatilalla tai ulkona. Aleksi suunnittelee urheiluvuoroille avausta 

esimerkiksi kuplafutiksesta tai muusta kevyestä lajista. Pohditaan viikonlopuksi 

tapahtumaa sekä fuksiapproja, joita voisi pitää esimerkiksi Ella ja tuutorit. Fuksiviikoilla 

painotetaan tuutoreiden asiallista käytöstä. Fuksien Back to uni- tapahtumaan 

kutsumista voi kukin tuutori harkita itse. Keskusteltiin tuutoripaidoista, Katri ja Ella 

hoitavat asiaa ja kysyvät tuutoreilta. 

9. KAPLAAKIN NETTISIVUT 

Nettisivut ovat todella hitaat, ja ne täytyy uusia. Sivuja päivitetään yksinkertaisempaan 

muotoon ja ne pyritään saada toimimaan muutaman viikon sisällä. Joonas N. kysyy 

tutultaan asiasta. 

10. SYKSYN TAPAHTUMAT 

Syksyn tapahtumia on merkattu fuksilaakin kalenteriin Katrin toimesta. 

11. PELIPAIDAT 

Joonas P. selvittää pelipaitojen sponsorointia Accenturen kanssa. Tulevaisuudessa 

toivottaisiin sisäpelipaitoja, nykyiset lätkäpaidat ovat hyviä. 

12. KAPLAAKIN FACEBOOKRYHMÄT 

Facebook- ryhmät pyritään saamaan näkyville Kaplaakin sivun alle. 

13. FUKSIKURSIO 2019 
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Fuksikursion suunnittelu on alkutekijöissään. Pohdittiin yritysvierailun kohdetta, yritys 

voisi olla jokin kevyen kynnyksen yritys. Ajankohta syys-lokakuussa, Lauri hoitaa asiaa. 

14. LÄYSTÄKE 

Läystäkkeeseen toivotaan lisättäväksi ESTIEM-tapahtumaa, tutalaisten laulua ja 

fuksijaoston bileitä. Keskusteltiin myös ainejärjestön omasta sarakkeesta läystäkkeeseen, 

johon voisi lisätä Kaplaakin omia tapahtumia. Selvitetään asiaa eteenpäin. 

15. FUKSILAAKI 

Fuksilaakissa on muutamia kirjoitusvirheitä, joita tullaan korjaamaan. Katri ja Ella ovat 

tehneet alustavan version. Fuksilaaki pyritään julkaisemaan ensi viikolla. 

Tulevaisuudessa voidaan päivittää tätä versiota. 

16. HAALARIKILPAILUTUS 

LTKY:n tapahtumakierron mukaan haalarikilpailutus kuuluu Kaplaakille tänä vuonna. 

Päätetään vastuuhenkilöksi Joonas Paukkunen. 

17. NÄLKÄPÄIVÄKERÄYS 

LTKY:n tapahtumakierron mukaan nälkäpäiväkeräys kuuluu Kaplaakille tänä vuonna. 

Toteutetaan lipauskeräyksenä, jonka organisoi Kaplaaki. Päätetään vastuuhenkilöksi 

Katri Kankaanpää. Keskusteltiin läystäkepisteen saamisesta tähän mukaan. 

18. FUKSIJAOSTO 

Päätetään fuksijaoston bileille päivämääräksi ke 30.10. Fuksijaostoon ilmoittautumisen 

informoinnista päättää Ella. 
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19. KAPLAAKIN 46. VUOSIJUHLAT 

Päivämäärä tulee olemaan alustavasti 6.-7.3.2020. Selvitetään vielä toisten samaan aikaan 

järjestettävien tapahtumien ajankohtaa. 

20. ESTIEM TIMES 

Järjestetään tapahtuma marraskuun alussa. Case-koulutus/junior times järjestetään 

lokakuussa. 

21. KAPLAAKIN STRATEGIA 

Kaplaaki 2020-strategian mukaan tietyt uudistukset tulee olla tehty vuoteen 2020 

mennessä. Keskusteltiin illasta jäsenistön kanssa, jossa jäsenistö voi antaa ideoita 

strategiaan. Päätettiin, että jokainen lukee oman osa-alueensa ja tekee mahdolliset 

korjaukset. 

22. HAALARIMERKIT 

Tilataan duunarimerkkejä 300-400 kpl sekä uutta fuksimerkkiä 250 kpl. A-P on 

suunnitellut fuksimerkkiä, joka sopii myös amk-opiskelijoille. A-P ja Joonas N. 

suunnittelevat vielä ulkoasua. Merkki tilataan lähiviikkoina. Päätetään vastuuhenkilöksi 

Katri Kankaanpää. 

23. TUTANIC 

Lauri on keskustellut asiasta muiden tutakiltojen kanssa. Keskusteltiin Kaplaakin omasta 

ohjelmasta laivalla ja risteilyn lähtemisestä Helsingistä. 

24. HIGHWAY 
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Tutalle otetaan max. 20 uutta opiskelijaa highwayn kautta. Pääsyvaatimuksena vuoden 

lopuksi tulee olemaan 3,0 keskiarvo sekä 42 opintopistettä. Heidät otetaan mukaan 

normaalin väylän opiskelijoiden sekaan fuksiryhmiin. Päätetään, että highway- 

opiskelijat maksavat jäsenmaksun ja haalarit, he eivät saa äänestää yleisissä kokouksissa 

tai asettua luottamusjäseneksi. 

25. EXCURSIOT 

Syksyllä järjestetään fuksikursio ja pukukursio. Lauri aloittaa näiden suunnittelun. 

26. KV-JA ESTIEM 

Jokainen katsoo oman osuutensa ja lähettää Saaralle esittelynsä kv-laakiin. Patricia 

lähettää LTKY:n terveiset. Muutoin tekstit pysyvät melko samanlaisina kuin edellisinä 

vuosina. Syksyllä järjestetään ESTIEM-matka Istanbuliin. Pohditaan KV-jaoston 

järjestämistä. Ensi keväälle suunnitellaan 3D-tapahtuman järjestämistä yhteistyössä 

jonkun toisen tutakillan kanssa. 

27. OPINTOASIAT 

4-periodin palautteet on lähetetty eteenpäin opettajille. Vastausprosentti on ollut 

heikko. Keskusteltiin titen sivuaineen valinnaisvaihtoehdoista, jotka ovat heikot. 

28. YRITYSSUHDEASIAT 

EY:ltä saadaan sponsorointia sekä erikseen sponsorointia After work-tapahtumaan 

heinäkuussa. EY aloittaa tiiviimmän yhteistyön yliopistolla. PWC:n kanssa tulee 

olemaan tulevaisuudessa yhteistyötä esimerkiksi case-iltojen muodossa. Wärtsilän kanssa 
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keskustelua yhteistyöstä. Heinäkuussa järjestetään After workit, syyskuussta Hilti-case ja 

Valor tulee olemaan Suit up- tapahtuman sponsori. Lokakuussa ABB- saunis. Kesko- 

vierailu Helsinkiin tullaan järjestämään 31.10. Marraskuussa järjestetään mahdollisesti 

Academic Workin kanssa yhteinen tapahtuma. 

29. KILTISASIAT 

Uusi kiltahuone valmistuu, se on mahdollisesti fuksiviikoille valmis. Sähköjen kanssa on 

ollut pieniä ongelmia. Kotaniemen tilaan ei muutoksia toistaiseksi. 

30. MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT 

Aalef tullaan saamaan kannattavaksi. Yo-talon bileiden järjestämiseen tulee selvyyttä. 

Fuksiviikoilta tehdään päivittäin somepäivityksiä. 

31. KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19:56. 
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_________________________  
Essi Lehikoinen 
Hallituksen puheenjohtaja 

______________________ 
Henriika Ylä-Nikkilä 
Kokouksen sihteeri 
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