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HALLITUKSEN KOKOUS, PÖYTÄKIRJA

Aika: Päivä 15.9.2021 klo 8.30
Paikka: Microsoft Teams
Läsnä:Juuli Semi puheenjohtaja

Kaisa Liukkonen hallituksen jäsen, kokouksen sihteeri
Eevi Antila hallituksen jäsen
Janita Behr hallituksen jäsen
Tomi Ruohonen hallituksen jäsen
Elias Tiilikainen hallituksen jäsen
Oona Sulkunen hallituksen jäsen
Janne Häkkinen hallituksen jäsen
Mari Alén toimihenkilö
Sami Heinonen toimihenkilö
Nette Lehto toimihenkilö
Werneri Vehmassalmi toimihenkilö
Anni Kesäniemi toimihenkilö
Jouko Ruosteenoja toimihenkilö
Aatu Komulainen toimihenkilö
Oskari Alamäki toimihenkilö
Pauli Karjalainen toimihenkilö, poistui kohdassa 22
Otto Nokkala toimihenkilö, poistui kohdassa 22

Poissa: Roosa Grönberg kiltakummi

KÄSITELTÄVÄT ASIAT:

1. KOKOUKSEN AVAAMINEN

Kokous avattiin ajassa 8.32

2. KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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3. TYÖJÄRJESTYKSEN HYVÄKSYMINEN

Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.

4. EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Lisätään kohtaan 10 fuksiviikkojen tarvikkeiden budjetti. Hyväksytään edellisen

kokouksen pöytäkirja tehdyin muutoksin.

5. ILMOITUSASIAT

Fuksiviikot ovat nyt päättyneet ja eilen järjestettiin fukseille kyykkäkoulutus. LTKY

on päivittänyt koronaohjeistuksensa ja viikolla 41 järjestetään hyvinvointiviikko.

Juuli kävi kotipiirissä, jossa koulutusohjelma kiitti Hartwallin kanssa tehdystä

yhteistyöstä kustannusjohtamisen kurssin kanssa. Etelä-Karjala on edelleen

leviämisvaiheessa, mutta ensiviikolla yliopiston liikuntarajoitukset muutetaan 50%

käyttöasteelle. Kaplaaki tuli kiltabeachissa toiseksi.

6. PALAUTTEET

Käytiin läpi saatuja palautteita, jotka koskivat tapahtumien järjestämistä.

Keskusteltiin palautteista ja pyritään parantamaan toimintaa näiden avulla.

7. TALOUSASIAT

Hyväksyttiin laskuja ja kulukorvauksia.

8. ULKOJÄSENHAKEMUKSET

Hyväksyttiin 15 uutta ulkojäsentä.

9.  FUKSIRIEHA
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Tapahtuma järjestetään 22.9. Ilmottautuminen tapahtumaan avataan pian ja

ilmottautuminen tulee tehdä sunnuntaihin mennessä.

10.  LAKINLASKIAISET

Järjestetään 30.9. Tapahtumaan kuuluu lyhyt seremoniatilaisuus, mutta baaribileitä

ei pystytä tänä vuonna järjestämään.

11. FUKSISITSIT

Tapahtuma järjestetään 5.10 kellarissa. Suunniteltiin tapahtumaa.

12.  KAPLAAKIN 47. VUOSIJUHLAT

Vuosijuhlien järjestäminen on tällä hetkellä hyvässä vauhdissa. Tapahtuman

ilmoittautuminen on nyt avattu ja kutsuvieraat ovat myös ilmottautuneet. Sillikselle

ollaan luotu facebook-tapahtuma ja sen teemaksi valittiin festarit. Suunniteltiin

myös muita Kaplaakin vuosijuhlaviikon tapahtumia.

13.  VUODEN TUTAOPETTAJA JA KAPLAAKILAINEN

Valittiin vuoden tutaopettaja, sekä kaplaakilainen. Näiden lisäksi päätettiin antaa

myös yksi kunniamaininta.

14.  SYKSYN TAPAHTUMAT

Suunniteltiin tulevia tapahtumia Lappeenrantaan sekä Lahteen ja päätettiin

järjestää urailta 16.11.

15.  HALLITUKSEN VIRKISTÄYTYMINEN

Hallituksen virkistäytyminen järjestetään 21.10.

16.  SYYSKOKOUS
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Päätettiin järjestää syyskokous 18.11 ja hallitushaastattelut 16.11.

17.  KAPLAAKI-COLLEGET

Paitojen tilaus avataan pian.

18.  EXCURSIOT

Fuksikursio järjestetään 19.10. Keskusteltiin myös rankan järjestämiseen liittyvistä

asioista.

19.  KV- JA ESTIEM

Nordic Motivational Weekend järjestetään joulukuun alkupuolella Tampereen

tuotantotalouden opiskelijoiden kanssa. Suunniteltiin GMITin kv-opiskelijoiden

saunailtaa.

20.  OPINTOASIAT

Ensiviikolla järjestetään palautetyöpaja. Kurssipalautteiden läpikäyntiin on tulossa

muutoksia, joiden avulla palautteiden läpikäyminen olisi nopeampaa. Edunvalvonta

sekä häirintäyhdyshenkilöt ovat tehneet fuksiviikoilla kovasti töitä ja Eevi on

kirjoittanut myös yhdenvertaisuusjulistusta. Kiltiskahvit järjestetään 2.11.

21.  YRITYSSUHDEASIAT

Haalareihin ollaan saatu lisää sponsoreita ja kekkulilogo on saatu valmiiksi. Fuksien

case-koulutus on tulossa ja ilmoittautuminen ollaan jo avattu. EY:ltä ollaan

saamassa palkintoja case-koulutukseen. Uuteen kesätyöoppaaseen on alettu

kerätä materiaalia.

22.  TIEDOTUSASIAT
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Kaplaakin nettisivuille ollaan lisätty uusia työpaikkoja ja kalenteriin lisätään

jatkuvasti tulevia tapahtumia. Fuksiviikkojen kuvat lisätään myös pian nettisivuille.

23.  LIIKUNTA-ASIAT

Tulevista monarivuoroista pyritään infoamaan paremmin Kaplaakin sekä Enklaavin

fukseja. Suunniteltiin tulevia liikuntatapahtumia. Tiistaina 21.9. järjestetään

kaplaakilaisille pesäpalloa.

24.  KILTISASIAT

Kiltahuoneelle hankitaan kolme uutta pleikkaripeliä ja hankitaan kameran uusi laturi.

27.9 järjestetään kiltiksen siivous ja jossakin vaiheessa järjestetään myös

kahvikuppien inventaario. Suunniteltiin järkevää säilytyspaikkaa lainattaville

urheiluvälineille.

25.  MUUT ESILLE TULEVAT ASIAT

Kaplaakille on tullut kutsu Optiemin vuosijuhlille ja suunniteltiin, että ketkä lähtevät

sinne edustamaan. Moveon liituntatiloista tehdään jokin ig-päivitys ja fuksiviikoista

toteutetaan fukseille palautekysely.

26.  KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN

Kokous päätettiin ajassa 11.04
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_________________________
Juuli Semi
Hallituksen puheenjohtaja

______________________
Kaisa Liukkonen
Kokouksen sihteeri


