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Poissaolleet yliviivataan listalta, muut katsotaan paikallaolleiksi.

1. Kokouksen avaaminen
Asia: Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen 18.00.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Asia: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Päätös: Valitaan puheenjohtajaksi Heini Väyrynen ja sihteeriksi Krista Kokki.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Asia: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla myös ääntenlaskijoina
Päätös: Valitaan Minna Koivula ja Pihla Oivanen.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todetaan.

5. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Asia: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksytään.

6. Fuksiviikko
Asia: Käydään suunnitelmat läpi ja sovitaan vastuualueista
Päätös: 2.9 tutustumisilta palaverissa. 3.9. cuxifuxia, jonka etkoille mietitään tilaa ja kellonaikaa. Päätetään kysyä yliopistolta vapaita tiloja kello 18 eteenpäin. Budjetoidaan cuxifuxian
etkoille 50 euroa. Pohditaan etkoille jotain pientä ohjelmaa, kuten tutustumisleikkejä. Budjetoidaan 20 euroa tuutoreiden juokseviin kuluihin. 6.9 kaupunkisuunnistus. Legiolla on suunnistuksessa rasti, johon menevät Julia Laine, Suvi Sillanpää sekä Pihla Martiskainen. 7.9. baarikierros, jossa Legiolla on rasti. Minna Koivula lupautuu rastin vastuuhenkilöksi. 8.9. Piknik.
Kaikki legiolaiset saavat osallistua 9.9.keilausta fukseille. 10.9. ISYY:n hengailuilta. Minna Koivula lupautuu ständäilemään Carelian aulaan viikkoa aiemmin. 11.9. tombolon ja praxiksen
kanssa ohjelmaa, seuraavana päivänä oidipuksen fuksiseikkailu. 15.9. eräjormailua. Pohditaan, mihin voitaisiin mennä. 3.10 fuksiaiset, johon hallitukselta on tulossa rasti.

7. Kokousten ja toimistopäivystysten päivämäärät
Asia: Sovitaan päivämäärät
Päätös: Toimistopäivitykset sovitaan pidettäväksi, joka toinen maanantai. Poikkeuksellisesti
päivystykset alkavat tiistaina 4.9. Minna Koivula lupautuu päivystäjäksi ensimmäiselle kerralle. Loput päivät olisivat 17.9, 1.10, 15.10, 29.10, 12.11, 26.11, 3.12 sekä 17.12
Budjetoidaan toimistopäivystyksiin 5 euroa kuukaudessa.
Hallituksen kokoukset sovitaan pidettäväksi, joka toinen tiistai. Päivät ovat siis alustavasti
14.8, 11.9, 2.10, 16.10, 6.11, 27.11 sekä 18.12.

8. Edunvalvonta
Asia: Krista kertoo yliopiston viestintäpalaverissa esille tulleista asioista. Sovitaan kuka menee
syyskyyn laitoskokoukseen, jos Heini on estynyt. Keskustellaan jäsenkyselyistä
Päätös: Palaverissa nousi esiin opintoympäristön ja yammerin käyttö. Tuutoreille on tulossa
koulutus koskien uudistettua digitaalista viestintää. Esiin nousi myös mahdolliset klinikkatoiminnat ja työpajat viestinnän järjestelmien käyttöönoton avuksi. Palaverissa keskusteltiin lisäksi markkinointisuunnitelmista. Mietitään keinoja, joilla uutta viestintää voidaan mainostaa
etenkin fukseille. Minna Koivula lupautui alustavasti laitoskokoukseen Heinille tuuraajaksi.
Sovitaan, että jäsenkyselyn voisi suorittaa lokakuun puolivälin tienoilla. Kyselyssä on tarkoitus
kysyä ainejärjestötoiminnasta sekä opiskeluilmapiiristä.
9. Liikunta

Asia: Keskustellaan mahdollisista lajikokeiluista
Päätös: Fukseja sekä vanhoja legiolaisia pyritään aktivoimaan liikuntavuoroille. Pyritään järjestämään ainakin 2 lajikokeilua syksylle.

10. Syksyn tapahtumat
Asia: keskustellaan ja tehdään alustavaa suunnittelua
Päätös: Syksyn isoin tapahtuma on vuosijuhlat. Keskustellaan vuosijuhlille hankittavasta bändistä sekä valokuvaajasta. Lisäksi keskustellaan kutsuvieraslistasta, koristebudjetista sekä seremoniamestareista. Mietitään, kuka voisi pitää juhlapuheen. Keskustellaan hallitukselle hankittavista kunniamerkeistä sekä tulevista haalarimerkeistä. Keskustellaan tulevista poikkitieteellisistä ”tiimi”sitseistä, jotka toimisivat 29.9. olevien haalaribileiden etkoina. Keskustellaan
tilan varaamisesta sitseille.

11. YKA:n avustukset
Asia: sovitaan, haetaanko liitolta avustuksia joihinkin tapahtumiin.
Päätös: Mietitään, että alumnipaneelin kahvitukseen voisi pyytää avustusta. Lisäksi keskustellaan linkedin -koulutuksen mahdollisesta pitämisestä.

12. Muut esille tulevat asiat
Sovitaan, että testamentti tulee päivittää viimeistään 1.12.2018. Sovitaan, että uudelle hallitukselle pidetään koulutuspäivä lauantaina 15.12.2018. Sovitaan, että Manipulus-lehti ilmestyy 1.12. Keskustellaan siitä, että jokainen hallituslainen voisi kirjoittaa pienen tekstin lehteä
varten marraskuun alkuun mennessä. Keskustellaan fuksipassin parannuksesta. Budjetoidaan
25 euroa lehtiä Ilosaaressa- lippuun. Hyväksytään kaksi uutta jäsentä.
Keskustellaan tulevista hankinnoista. Huiveista on laitettu tarjouspyyntö/tilaus. Uusista paidoista on tilattu mallikappale. Haalareiden sovituskappaleet on tilattu. Haalarisponssien etsimiseen mietitään deadlineksi syyskuun puoliväliä. Keskustellaan haalarisponssi-sopimusten
sisällöstä. Keskustellaan etäopiskelijaryhmästä ja siitä, mitä ryhmään pitäisi jakaa ja kuka sen
hoitaa. Keskustellaan gradujen taittamisesta. Sovitaan, että kysytään Pihla Kamppia taittamaan niitä. Keskustellaan tenttiarkiston hankkimisen mahdollisuudesta ja siitä kannattaako
Legion pyytää sellaista.

13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen klo. 19.59.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

__________________________

_________________________

Puheenjohtaja Heini Väyrynen

Sihteeri Krista Kokki

__________________________

___________________________

Minna koivula

Pihla Oivanen

