
Kokous 13/2015  
Paikka: Chemicum unicafe  
Aika: 4.12.2015 kello 8  
Paikalla:  
Mika Väänänen  
Ville Jantunen  
Senni Ryhtä  
Ville Lovikka  

1. Kokouksen avaus  
Kokous avattiin kello 8.22.  

2. Laillisuus ja päätösvaltaisuus  
Kokous on laillinen ja päätösvaltainen.  

3. Työjärjestys  
Työjärjestys hyväksyttiin sellaisenaan.  

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen  
Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen siirretään seuraavaan kokoukseen.  

5. Posti  
Ei ole postia.  

6. Talous  
Sponsori Lapin OP on maksanut 250€.  
POP Pankille lähetetty 240€ lasku.  
Lippuja on myyty 70kpl. Myynti on jo yli tonnin.  

7. Tuotanto  
Lippukaupan avaaminen  
- Mainokset menevät painoon alkuviikosta.  
- Järjestöille laitetaan perjantaina viesti ryhmälipuista. Hyy-jarjestot-listan käytöstä epäselvyyksiä. 
Ryhmälippuja myydään vähintään 10 kpl kerralla, jolloin yhden lipun hinta on 12€.  
- Tiistaina avataan yksityisille lipunmyynti, jäsenlistat, facebook yms.  
- Senni tekee viestin docksiin, jossa kaikki voivat muokata sitä. 
Mikon häkkivarasto on käytettävissä. Sen koko pitää tarkistaa. (Ville J)  
Ääniraita äänitetään speksin alkuun. (Mika)  
Autoja tarvitaan, päivät pitää selvittää. (Ville J)  
Lavastus hoidetaan kuntoon kahden viikon sisällä. (Ville J)  
Pakettiauto kysytään lainaan geotieteiden ja maantieteen laitokselta tai minibussi fysiikan 
laitokselta. (Mika)  
Ääni- ja valomies on hoidossa: Ilmo Salmenperä.  
Valokuvaukset ovat hoidossa. Valokuvaukset järjestetään kameraseuran studiolla 10.12. Klusteri 
toimii hengailutilana kuvausten aikana.  

8. Menneet tapahtumat  
Excursio MMyLin speksiin  
Meidän speksi tulee olemaan parempi kuin heidän murhamysteerinsä.  

9. Tulevat tapahtumat  
Valokuvaus - 10.12, aikataulu facebookissa  
Tiedekunnan pikkujoulut - 11.12, Tanssi- ja improesitys.  
Speksin kämppäappro - 12.12, noin 10 henkilöä. Kierretään speksiläisten kämppiä ja tutustutaan.  



10. META  
Ei ole.  

11. Ilmoitusasiat  
Senni ilmoittaa, että gradu on merkitty oodiin.  
Ville J ei aio olla missään muussa hallituksessa ensi vuonna, kuin niissä joissa jo on. Ville L on 
nälkäinen vaikka söi juuri lautasen puuroa.  

12. Seuraava halko  
Seuraava kokous pidetään 14.12 klo 16 Kumpulassa.  

13. Kokouksen päätös  
Kokous päätettiin 9:04. 


