
HPJ Sihteeri   PKT    PKT 

 

Oulun yliopiston biokemian opiskelijat Histoni ry    PÖYTÄKIRJA 

                                                                               

Hallituksen kokous         10/2015 

Histoni ry:n Kontinkankaan kiltahuone 

11.5.2015, klo 16.00 

 

Läsnä: 

Lauri Rannaste  Puheenjohtaja  

Tiina-Outi Strand  Sihteeri 

Johanna Puutio 

Mikko Hynönen 

Eevasisko Mehtätalo 

Henna Salo   saapui kohdassa 10.1.4.Vappusauna Blankon ja Valenssin kanssa 25.4 

Annastiina Rytkönen 

Joonas Mustajärvi 

Kiril Kotikangas 

 

1) Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Lauri Rannaste avasi kokouksen kello 16:05 

 

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3) Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Eevasisko Mehtätalo ja Joonas Mustajärvi.  

 

4) Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin: Lisätään kohta 

9) Fuksipassi 10.2.5. Vulcanalia. 

 

5) Ilmoitusasiat 

 

Oona Kivelä ja Panu Isomursu kertoivat tulevista edustajistovaaleista. Vaalipäivä on 4.11. 

Ennakkovaalit ovat tänä vuonna käynnissä viikon ennen varsinaista vaalipäivää. 

Syyskuussa lisää tietoa ehdolle hakemisesta 8.9. Tänä vuonna on sähköinen äänestys.  

 

Puheenjohtaja on hakenut akaatemisia avustuksia.  

 

OLuTin liittokokous oli 20.4. Jatkossa toimintasuunnitelma ja talousarvio hyväksytään 

syksyn liittokokouksessa.  

 

Kopokokouksessa käytiin AHOT ja passiivirekisteri (ei yliopiston kirjoilla, mutta saa 

etuuksia) Pegasukseen 10 kpl lisää tietokonetyötiloja, tellukseen ryhmätyötiloja, 
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tenttiakvaario siirtyy, vihreät naulakot siirtyy eläinmuseon vitriinien paikalle. 

Koposopokokous ? 

 

Killan kokouksessa 6.5. annettiin vastuuvapaus viime vuoden hallitukselle.  

 

LAL:in opiskelija-asiamies on luvannut, että viime vuodelta laskuttamatta jäänyt 

haalarisponssi voidaan laskuttaa tämän vuoden puolella.  

 

Huomenna 12.5. kello 12 tilakokous tilapalvelun johtajan ja puheenjohtajien kanssa 

kokoushuoneessa HR124. Lisää kiltahuoneita menossa alta, voisiko joku nyt tehdä jo 

jotain??  

 

6) OLuT-terveiset 

 

Saadaan ehkä loppuviikosta merkkimyyntirahat. Ei ole tietoa kuinka paljon 

merkkimyynnillä tienattiin. 

 

Syksyn tapahtumat:  

8.9. Fuksikisat  

17.9. Fuksisuunnistus jatkot Apollossa  

24.9. Fuksisitsit  

19.9. OLuTin jalkapalloturnaus  

23.- 25.10. Ruskaretki  

2.-7.10. Vuosijuhlaviikko Viikkon ohjelmaksi on alustavasti suunniteltu kaksia Kaarlen 

bileitä, olutiltaa ja vujut.  

18.11. Pikkujoulut Teekkaritalolla 

2.12. Pikkujoulusitsit Tetralla 

 

7) Laskujen hyväksyminen ja muut talousasiat 

 

Hyväksyttiin maksettaviksi seuraavat laskut: 

Biosfääri ry:lle 48 euroa Biotieteilijätapaamisesta 

Tiina Strandille 4 euroa Vappusitsien kilpasimasta  

Lauri Rannasteelle 18 euroa keilailuillan ratojen vuokrasta  

 

Juvenes Printille  

97,80 euroa Talvisupista (Supernatantti 1/2015) 

96,90 euroa Vappusupista (Supernatantti 2/2015) 

 

Rahastonhoitaja on saanut tilitiedot tammikuulta ja alkaa kurssien päättymisen jälkeen 

selvittämään asioita.  

 

8) Kiltahuoneiden sulkeminen kesän ajaksi 

 

Päätettiin sulkea molemmat kiltahuoneet palautepäivänä 27.5. ja avata ne 31.8. 

Sulkeminen ja avaaminen on Lauri Rannasteen vastuulla.   
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9) Fuksipassit 

 

Päätettiin vaihtaa kohdat  

”Excursio” kohdaksi ”Vuosijuhla-avustaminen” (1-5 pistettä)  

yksi ”Histonin nakki” kohdaksi ”Osallistuminen vuosijuhlille” (1 piste) 

”Sponsori haalareihin” kohdaksi ”Sponsorin hankkiminen” (2-4 pistettä sponsorien 

määrästä riippuen).  

 

10) Tapahtumat 

 

10.1. Menneiden tapahtuminen läpikäynti 

 

10.1.1. Keilailuilta 16.4.  

 

Osallistujia oli aika vähän, jatkossa voitaisiin tiedottaa paremmin ja laittaa kunnolla 

ilmottautuminen.  

 

10.1.2. Vappusitsit 23.4.  

 

YMPin rahastonhoitaja ei ole vielä suorittanut tasausta.  

 

10.1.3. Kirkkovenesoudut 24.4.  

 

Fukseja oli hyvin mukana. Soutu sujui hyvin, vaikkei päästykään finaaliin. Jatkot eivät 

onnistuneet tuplavarauksen takia.  

 

10.1.4. Vappusauna Blankon ja Valenssin kanssa 25.4.  

 

Ensi vuonna Vappusauna voitaisiin järjestää sellaisen killan kanssa, jotka suostuvat 

pääsymaksuun. Blankon periaatteena on, että jäseniltä ei peritä pääsymaksua 

tapahtumista. Pysyttiin budjetissa (100 euroa).  

 

10.1.5. Vappulöhöily 27.4. 

 

Toivottaisiin, että ensi vuonna olisi omaa simaa.  

 

10.2. Tulevat tapahtumat  

 

10.2.1.  Pääsykoepäivä 22.5. 

 

Budjetoidaan 20 euroa tarjottaviin (kahvia, mehua, teetä, keksejä ja karkkeja). Olisi 

toivottavaa, että hallituslaiset menevät ständille puhumaan pääsykokeeseen osallistuvien 

kanssa. Ständille voisi tehdä PowerPontin tai käyttää abipäivien esitystä.   

 

10.2.2.  Palautepäivät ja päättäjäisbileet 27.5. 
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Päätettiin, että Vuoden opettaja-äänestys aukeaa 12.5. ja sulkeutuu 24.5.  

 

Fuksipassien palautus 22.5., Kiril Kotikangas tiedottaa asiasta. Palautus kiltisten 

palautuslaatikkoihin. Vanhemmat hallituksen jäsenet kerääntyvät tuona päivänä yhteen 

laskemaan pisteitä.  

 

Johanna Puutio käy kaupassa päättäjäisbileitä varten. Budjetti yhä 100 euroa.  

 

Taidonkaaren kerhohuone on varattu bileitä varten. Tällä kertaa menemme lähempänä 

grillikatosta olevaan kerhohuoneeseen.  

 

10.2.3. Syksyn bändi-ilta 

 

Päätettiin päiväksi 9.10. Kiril Kotikangas on vastuussa tapahtuman järjestämisestä. 

Paikkana on Hevimesta.  

 

10.2.4. Valkotakkibileet 

 

Valenssin tapahtumavastaava Tapio Tuomaala on ollut yhteydessä labrasitsien 

järjestämisestä. Eevasisko on yhteydessä asiasta ja yrittää ylipuhua, että järjestäisimme 

bileet. Bileet voitaisiin järjestää Walhallassa tai baarissa. Kuitenkin niin, että kerätään 

pääsymaksua rahan hankkimiseksi.  

 

10.2.5. Pikkujoulut 

 

Eevasisko Mehtätalo ja Mikko Hynönen alkavat selvittämään tilaa pikkujouluja varten. 

Budjetoidaan 500 euroa, mutta toivotaan, että löytyy reilusti halvempi tila. Kuitenkin 

ruuasta voi tinkiä ja pääsymaksua korottaa. Päiväksi päätettiin 20.11. ja varapäiväksi 

4.12. Turusen Saha voisi olla mahdollinen paikka.  

  

11) Muut esille tulevat asiat  

 

Hallituksen virkistyjäiset 16.5.  

 

Toinen OLuT-edustaja Mervi Karjalainen ei ole osallistunut OLuTin hallituksen toimintaan. 

Asian käsittely siirretään syksylle.  

 

Pj toivottaa hyvää kesää kaikille. :3 

 

12) Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.30.  
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Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Päivämäärä:       .      .2015    Päivämäärä:       .    . 2015 

 

____________________________    ____________________________ 

Lauri Rannaste, puheenjohtaja   Tiina-Outi Strand, sihteeri 

 

 

Allekirjoittanut on tarkastanut pöytäkirjan 

 

Päivämäärä       .      .2015    Päivämäärä       .     .2015  

   

____________________________    ____________________________ 

Joonas Mustajärvi     Eevasisko Mehtätalo  


