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Oulun yliopiston biokemian opiskelijat Histoni ry    PÖYTÄKIRJA 

                                                                               

Hallituksen kokous         3/2015 

Histoni ry:n Kontinkankaan kiltahuone 

11.02.2015, klo 17.00 

 

Läsnä: 

Lauri Rannaste Puheenjohtaja  

Panu Isomursu Sihteeri 

Kiril Kotikangas 

Eevasisko Mehtätalo 

Henna Salo 

Kalle Niemi 

Lisäksi: 

 

 

1) Kokouksen avaus 

 

Puheenjohtaja Lauri Rannaste avasi kokouksen kello 17.15. 

 

2) Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Yhdistyksen sääntöjen mukaan kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3) Pöytäkirjantarkastajien valinta 

 

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kalle Niemi ja Kiril Kotikangas 

 

4) Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

 

Asialista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi seuraavin muutoksin:  

Lisätään kohta 8) Uusien jäsenten hyväksyminen ja kohta 12) Hankinnat 

Korjataan kohdan 9) nimeksi Opiskelijajäsenen valitseminen Professorship of Structural 

Biology-valmisteluryhmään. 

Korjataan kohdan 10) nimeksi Escursiovastaavan ja ympäristövastaavan … 

 

5) Ilmoitusasiat 

 

OYY-kummitapaaminen pidetään pe 13.2. klo 15 Olkkarissa. 

Tilinkäyttöoikeuksien vaihto tapahtuu 19.2. 

Lauri kertoi koulutusvaliokunnan kuulumisia. Viimeisimmässä kokouksessa käytiin läpi 

mm. Abipäivien sekä kandikyselyn palautevastauksia.  

Molemmille kiltahuoneille on hankittu OLuTin LUTKakalenterit. 

OYY ei ole vielä vastannut tarjoukseen vuosijuhlan tarjoilijoista. 

Katariina Mokki on lupautunut tekemään julisteet bändi-iltaan ja Viikinkisitseille. 

Kontinkankaan kiltahuoneen ikkunoita ei saa avata turhaan, koska se saattaa aiheuttaa 

hätykyksen. 
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Kontinkankaan kiltahuoneen on nyt toimintakunnossa. Lisäksi kiltahuoneelle on hankittu 

seinäkello. 

  

6) OLuT-terveiset 

 

OLuTin vapun tapahtumien aikataulut julkistetaan noin kahden viikon kuluttua.  

Alustavasti vapun avajaiset pidetään 22.4. Hoplopissa ja Vappusuunnistus 25.4. 

AAAAAAK 26.4. ja Päiväkännit 28.4. ja Vappupiknik 1.5. 

Umpihankifutisturnaus on 14.2. (?), mukaan otetaan tällä kertaa myös teekkareita ja 

humanisteja. Osallistumismaksu on 5 €. 

 

 

 

7) Laskujen hyväksyminen ja muut talousasiat 

 

Haalareista saatiin Tmi Pekka Ylipiessalta alennusta 50 €. Maksu on suoritettu Histonin 

pankkitilille. 

 

8)         Uusien jäsenten hyväksyminen 

 

Hyväksyttiin Jalkanen, Neea Histonin jäseneksi. 

 

8) Histonin 45-vuotisjuhlat 

 

Histoni ry täyttää 45 vuotta maaliskuussa 2016. Lauri kertoi 40-vuotisjuhlien 

vuosijuhlavastaavalta Anna Laitakarilta kyseltyjen kokemusten perusteella, kuinka juhlat 

järjestettiin viimeksi. Keskusteltiin vuosijuhlien järjestämisestä. Päätettiin perustaa 

vuosijuhlavastaavan toimi. Vuosijuhlavastaava voi perustaa toimikunnan, joka vastaa 

vuosijuhlien järjestämisestä.  

 

9) Opiskelijajäsenen valitseminen Professorship of Structutal Biology-toimikuntaan 

 

BMTK on ilmoittanut, että Professorship of Structutal Biology-toimikunnan 

opiskelijajäsenen paikka on vapautumassa, ja pyytänyt auttamaan uusien 

jäsenehdokkaiden löytämisessä. 

 

10) Excursiovastaavan ja ympäristövastaavan toimien perustaminen 

 

Päätettiin perustaa excursiovastaavan sekä ympäristövastaavan toimet. Todettiin, että 

ympäristöjaosto on ihan paskaa, mutta haetaan silti paikkoihin vapaaehtoisia.  

Excursiovastaava on vastuussa excursioiden järjestämisestä. 

Ympäristövastaavan tehtävänä on osallistua OYY:n ympäristöjaoston kokouksiin. 

Kiril tiedottaa avoimista paikoista killalle. 

 

 

 

 



HPJ Sihteeri   PKT    PKT 

 

10) Hankinnat 

 

Päätettiin hankkia tulostuspaperia Kontinkankaan kiltahuoneelle. Katsotaan ensin, onko 

Linnanmaalla ylimääräistä. 

Päätettiin hankkia Kontinkankaan kiltahuoneelle tyynyjä. Budjetoidaan tyynyihin 20 €.  

 

10) Tapahtumat 

 

 10.1. Menneiden tapahtumien läpikäynti 

 

HV-saunailta meni hyvin. Toimintasuunnitelman laatiminen vanhan ja uuden hallituksen 

kesken oli hyvä idea, jota kannattaa tehdä jatkossakin. 

 

Histokyykässä oli paljon osallistujia. Tapahtumasta saatiin paljon positiivista palautetta, ja 

vastaavaa tapahtumaa toivottiin järjestettävän uudestaankin.  

 

Haalaribileiden saunatila oli todella ahdas. Jatkossa muistetaan ottaa haalarien tilauslista 

mukaan.  

 

Elokuvaillassa oli todella vähän osallistujia. Jos osallistujia ei ole kovin paljon, ei ehkä 

kannata hankkia niin paljon tarjottavia jatkossa. 

 

Lautapeli-ilta oli onnistunut. Jatkossa voisi jättää naposteltavat pois ja tarjota pelkästään 

juotavaa. 

 

10.2. Tulevat tapahtumat 

 

Lauri on ollut yhteydessä OLK:n ja OHLK:n kanssa, ja molemmat ovat halukkaita 

järjestämään yhteistä tapahtumaa. OLK ehdotti tapahtumapaikaksi Valhallaa. Päätettiin 

ehdottaa tapahtumaksi peli-iltaa. 

 

Niso on ehdottanut eri kiltojen yhteistä lentopallotapahtumaa. Ollaan halukkaita. 

 

Ompeluilta järjestetään 16.2. 

 

Laskiaissauna järjestetään 17.2. Teekkaritalolla. Histonilla on myyntivuoro 21:00-23:00 

(Kalle ja Eevasisko), 00:00-1:00 (Lauri). Panu on vastuussa juomien hankinnasta.  

 

Biokemiailta järjestetään 25.2. kiltahuonekompleksilla. 

 

Mökkiexcursiota varten on saatu bussitarjoukset. Selvitetään vielä, tuleeko kuskin 

siirtymisestä majoituspaikkaan lisäkuluja, ja päätetään sitten, keneltä bussi tilataan. 

Mökiksi on varattu Loiste. Päätettiin, että excursion hinta tulee olemaan enintään 30 € 

osallistujaa kohden. Lopullinen hinta ilmoitetaan viimeistään 20.2. 

 

Selvitetään, onko Heikki Hartikka halukas vetämään sitsikoulua 13.3. 
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Wappulöhöily järjestetään 27.4. kiltakompleksilla. 

 

Pyritään keksimään elokuvailtojen korvikkeeksi jokin alkoholiton tapahtuma. Henna 

ehdotti lyhytelokuvailtaa, jossa katsottaisiin kiltalaisten tekemiä lyhytelokuvia. 

 

10) Muut esille tulevat asiat 

 

Sovittiin alustavasti seuraavan kokouksen ajankohdaksi 16.2. klo 15.  

Keskusteltiin, voisiko Histoni järjestää jotain urheilutapahtumaa, esimerkiksi keilailuillan. 

 

11) Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19.52. 

 

 

 

Pöytäkirjan vakuudeksi 

 

Päivämäärä:       .      .2015    Päivämäärä:       .    . 2015 

 

____________________________    ____________________________ 

Lauri Rannaste, puheenjohtaja   Panu Isomursu, sihteeri 

 

 

Allekirjoittanut on tarkastanut pöytäkirjan 

 

Päivämäärä       .      .2015    Päivämäärä       .     .2015  

   

____________________________    ____________________________ 

Kalle Niemi      Kiril Kotikangas 


