
Epsilon ry 

 

Hallituksen kokous 

 

Ajankohta ja paikka: 7.10.2022 Barplay Joensuu, sekä Teams-etäyhteys 

 

Paikalla: Siiri Hakala, Matias Kaunisto, Julius Saarinen, Akseli Huru, Teemu Palkovuori, Taneli 

Korvuo, Suvi Rantala, Veera Kaipainen, Taavi Karhu, Laura Yrjänheikki, Nea Haapakoski, 

Joonatan Nyquist, Mikko Miettinen 

 

Pöytäkirja: 

 

1. Kokouksen avaus 

• Kokous avattiin klo 18.06 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

• Puheenjohtajana toimii: Siiri Hakala 

• Sihteerinä toimii: Taneli Korvuo 

 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä 

• Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

• Pöytäkirjantarkastajat ovat Matias Kaunisto ja Julius Saarinen 

 

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

• Hyväksytään 

6. Uusien jäsenien hyväksyminen  

• Hyväksytään 1 uusi jäsen ja 1 uusi kannattajajäsen  

7. Luonnontieteilijöiden jouluristeilyn läpikäynti 

• Joensuun kiintiö loppuunmyyty 

• Ensi viikolla bussikyytien ilmoittautumislomake käyntiin 

• Kysytään maksaako Mikrovillus jäsenilleen osan bussikyydeistä 

• Rahaliikenne meidän kauttamme 

• Hyväksytään Hojo-matkojen tarjous bussikyydeistä. 1950€/bussi. Kaksi bussia 

tulossa. 

• Bussivastaavat saavat ilmaiset bussikyydit 

• Epsilonin kannattajajäsenet saavat osallistua risteilylle (ja muihin tapahtumiimme) 

meidän kauttamme. 

8. Hallituskiven jakaminen 

• Meidän suosikki Nea, Nea Haapakoski on kuukauden hallituslainen! 

9. Oheistuotteiden tilanne 

• Jatketaan oheistuotteiden tilaamisaikaa ensi viikon sunnuntaihin asti 

• Siiri pyytää pienemmistä tilausmääristä tarjouspyyntöä Kloffalta 

10. Utransaaren valloitus ja budjetointi 

• Budjetoidaan 100€ Utransaaren valloitukseen, josta Kotex maksaa meille 50€. 

• Tapahtuma on 11.10. Klo 18.30.  



• Matias ja Julius hoitaa homman 

• Jatkot Bar Playssa, Kotex hoitaa tarjoukset voimaan 

• Suvi on opastamassa ihmisiä bussien kanssa 

11. Laitoksenilta ja sen budjetointi 

• Budjetoidaan 1000€ 

• Ollaan pyydettä Food & Co:lta tarjousta ruokailusta, ei hyväksytty ensimmäistä 

tarjousta. Pyydettiin toinen tarjous. 

• Ei bändiä, eikä karaokea. 

• Ohjelmassa lautapelejä, ja muuta pelailua 

• Hallitukselta, laitokselta, sekä tuutoreilta tulossa ohjelmanumero. 

• Otetaan automaatiotekniikan opiskelijat mukaan 

• Mainostusta kehiin, etenkin fukseille 

12. Järjestöpäiville meno ja pienen naposteltavan budjetointi 

• 11.10. Klo 10-14 

• Laura, Taavi, Joonatan, Siiri, Taneli, Mikko sekä tietenkin Nea menevät töihin 

• Budjetoidaan 25€ naposteltaviin 

• Siiri käy kaupassa 

13. Haalarimerkkien myynti ja tarvittava budjetointi 

• Nostetaan haalarimerkkien postitusmaksua 2,00€:sta 2,50€:oon, postimerkkien 

nousseen hinnan takia. 

• Budjetoidaan 250€ postimerkkeihin 

• Budjetoidaan 400€ haalarimerkkien tilaamiseen 

14. Kimble-turnaus ja sen budjetointi 

• Budjetoidaan 250€ haalarimerkkeihin 

• Myynti kide.appissa 

• Otetaan yhteyttä Bar Playihin yhteistyöstä palkintojen ja järjestelyiden suhteen. 

Alustavista yhteistyökuvioista on jo sovittu aiemmin. 

• Suvi ja Veera tekevät haalarimerkin viikonlopun aikana. 

15. Syyskyselyn järjestäminen 

• Joonatan ottaa vastuun 

• Joonatan kysyy laitosta mukaan 

• Jos laitos vastaa myöhässä, kysely aukeaa 24.10 

• Mallia viimeisimmästä kevätkyselystä 

• Oppijalähtöinen ohjaaminen –kurssista joku oma kysymys. Yhteyttä Johanna 

Rämöön liittyen tähän. Esim. “Oletko käynyt ohjaustilaisuuksissa, miten niitä voisi 

kehittää?” tms. Taneli kysyy 

• Kysely aukeaa 17.10. Ja sulkeutuu 6.11. 

16. Keskustelutilaisuus laitoksen kanssa tulevasta diplomi-insinöörikoulutuksesta 

• Laura laittaa Hyeenoille viestiä, kysyy lähtevätkö he luomaan yhteistyössä 

teekkarikulttuuria Itä-Suomen Yliopistoon 

• Budjetoidaan 20€  

• 13.10. Klo 15.15 

• Luodaan hyvät välit teekkareihin 

17. Sääntömääräinen syyskokous 

• 22.11. Kimmelissä klo 16-18 

• Taneli tekee toimintasuunnitelman 

• Budjetoidaan 100€ kokoustilan vuokraan 

18. Lautapelien ostaminen Epsilonille 



• Toiveissa jäsenistöltä Codenames (24,90€), Flip Uno (14,90€),  Alias (26,90€), 

Kanin loikka (27,90€), Carcassonne (32,00€), ja monia muita 

• Budjetoidaan 150€ 

• Annetaan jo menneen arvonnan palkinnoksi Mathemachicks-haalarimerkki, sekä 

kaksi muuta vapaavalintaista haalarimerkkiä. 

19. Budjetoidaan kehys haalarimerkeille 

• Budjetoidaan 20€ uuteen haalarimerkkikehykseen. 

• Siiri ostaa 

• Tehdään JYSK:iin yritystili Epsilonille, jotta saamme vähän alennusta. 

20. Budjetoidaan siivousvälineisiin Epsilonille 

• Budjetoidaan 40€ siivousvälineisiin 

• Siiri ostaa 

21.  META 

• Ilonan synttärijuhlat ensi perjantaina klo 21-. Hallituslaiset kutsuttu. Veera, Matias, 

Julius, Taavi ja Laura, ja ehkä joku muukin lähtee edustamaan. 

• Ei lähdetä Popsin vujusitseille, mutta ensi vuonna mennään. 

• Joonatan ottaa yhteyttä Skriptiin, ja kysyy pääseekö Epsilonin jäsenet heidän 

kauttaan ATK-ytp:lle 

• Voidaan antaa valtakirja Titolin sääntömääräiseen syyskokoukseen Skriptille, mikäli 

meiltä ei lähde edustajaa. 

• Teemu Palkovuori laittaa LUMA-toimintaa liittyen kyselylomakkeen hallitukselle, 

jota me jaamme jäsenistölle. 

• Siirin Gradu edistyy Epsilonin voimalla 

22. Seuraava kokous 

• Seuraava kokous on marraskuun ensimmäisellä kokonaisella viikolla 

• Keskusteluilta lokakuun viimeisellä viikolla 

 

23. Kokouksen päätös 

• Kokous päätetään ajassa 20.30 

 

 

 

________________________________  ____________________________________ 

Puheenjohtaja Siiri Hakala   Sihteeri Taneli Korvuo 

 

 

 

________________________________  ____________________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Julius Saarinen  Pöytäkirjantarkastaja Matias Kaunisto 


