
 

Epsilon ry 

 

Hallituksen kokous 

 

Ajankohta ja paikka: 13.1.2023 klo 17.00, Joensuu, Bar Play 

 

Paikalla: Taneli Korvuo, Veera Kaipainen, Suvi Rantala, Laura Yrjänheikki, Matias Kaunisto, 

Nea Haapakoski, Aleksanteri Pirinen, Joonatan Nyquist, Mikko Miettinen, Joonas Asikainen, 

Siiri Hakala, Taavi Karhu, Janne Lipponen (17.25), Henri Hyttinen (18.31) 

 

Pöytäkirja: 

 

1. Kokouksen avaus 

• Kokous avattiin klo 17.05 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

• Puheenjohtajana toimii: Taneli Korvuo 

• Sihteerinä toimii: Aleksanteri Pirinen 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

• Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja 

sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä ovat läsnä 

 

4. Pöytäkirjantarkastajat 

• Pöytäkirjantarkastajat ovat Nea Haapakoski ja Veera Kaipainen 

 

5. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi 

• Lisätään seuraavat kohdat: 

▪ Nimenkirjoittajien ilmoittaminen yhdistysrekisteriin & tämän 

budjetoiminen 

▪ Mika Monosen erohakemus hallituksesta 

▪ “En ole teologi”/”En ole matemaatikko” -haalarimerkin budjetointi ja 

tilaus 

 

6. Hallituskiven jakaminen 

• Edellinen kuukauden hallituslainen jakaa tittelin valitsemalleen henkilölle 

• Veera antoi Kiven Joonatanille discordin päivittämisestä 

 

7. Epsilonin tapahtumatiimi 

• Kuinka lähdemme toteuttamaan tapahtumatiimiä Epsilonille 

• Lähdemme rakentamaan tapahtumatiimiä joka on matalan kynnyksen ryhmä joka 

tapaa puheenjohtajaa ja tapahtumavastaavia kerran kuussa ja keskustelee tulevista 

tapahtumista ja on apuna tapahtumien järjestämisessä ja suunnittelussa. Heillä 

olisi mahdollisuus järjestää tapahtumia mahdollisimman itsenäisesti. 

• Tehdään tapahtumien järjestämiseen ohjeet. 



 

8. Haalareiden tilanne & haalarikastajaisten ajankohdan suunnitelu 

• Haalareiden saapumisesta ei ole vielä tietoa. 

• Ei voida lyödä lukkoon haalarikastajaisten ajankohtaa. 

▪ Nea kyselee rastinpitäjiä ja mahdollinen saunailta kastajaisten yhteydessä. 

 

9. Violettisitsien tilanne & niiden budjetoiminen 

• Järjestäjät: Joonatan Nyquist, Matias Kaunisto, Julius Saarinen, Aleksanteri 

Pirinen, Taavi Karhu 

• Toastmastereitä kysytään järjestöstä. Taneli Korvuo toimii mahdollisena 

toasmasterinä. 

• Fides Ostiensis on ollut mahtava yhteistyökumppani ja tekee alkujärjestelyt. 

• Siivousvälineitä ei tarvitse budjetoida. 

 

10. VappuViinat”Virosta”-risteily, suunnittelun tilannekatsaus 

• Yhteityökumppaneiksi on lupautunut Kaalimato, Pizzeria Roihu ja Hojo-matkat. 

▪ Lisää yhteistyökumppaneita kysellään. 

• Kide.App tapahtuma tulee julki toivon mukaan ensiviikolla. 

• Hallituksen jäsenet voivat ilmoittaa hyttinsä risteilylle ennen lipunmyynnin 

alkamista.  

▪ Tällä varmistetaan Kide.App toimivuus. 

▪ Hallituksen jäsenet ostavat hyttinsä viimeistään 29.1.2023 

• Bussivastaavat ilmoittautuvat normaalin lipunmyynnin kautta, mutta rahat 

palautetaan heille Epsilonin kautta. 

• Lipunmyynti alkaa 1.2.2023 ja loppuu 12.2.2023 

• Epsilonin jäsenille on erillinen lipunmyyntilinkki. 

▪ Epsilonin jäsenten hyttiin saa tulla korkeintaan kaksi ei Epsilonin jäsentä. 

▪ Epsilonin lipunmyynti loppuu 5.2.2023 jonka jälkeen vapaat paikat 

siirtyvät vapaaseen myyntiin. 

 

11. Tulevat liikuntatapahtumat & niiden budjetoiminen 

• Budjetoidaan 30€ ensiaputarvikkeisiin. 

• Budjetoidaan 10€ pyykkiaineisiin jotta liikuntavuorojen liivit voidaan pestä. 

• Budjetoidaan 20€ liikuntatarvikkeisiin. 

• 20.1.2023 on curlingia luvassa. 

• 16.2.2023 sään mukaan mäenlaskua mahdollisesti poikkitieteellisesti 

kirkkopuistossa. 

• Veera Kaipainen suunnittelee liikuntakalenteria. 

 

12. Tulevat lautapeli-illat 

• 24.1.2023 lautapeli-ilta Bar-Playssä. 

• Lähtökohtaisesti joka kuukauden toinen tiistai Bar-Playssä lautapeli-ilta. 

• 28.2.2023 lautapeli-ilta Metrialla. 

• Pyritään järjestämään joka kuukausi lautapeli-illat myös kampuksella kevään 

ajan. 



 

13. DI-koulutus tilannekatsaus 

• Onko laitokselta tullut uutta infoa tulevasta uudistuksesta 

• Kurssisuunnitelmat ovat lähes valmiit ja Laura Yrjänheikki ottaa yhteyttä 

laitokseen helmikuun puolessa välissä uudesta keskustelutilaisuudesta. 

 

14. Talvipäivät 

• Kuinka tehdään yhteistyötä SOOL:in kanssa bussikyyteihin yms. Liittyen 

• Talvipäivistä tulee lisää infoa tammikuussa. 

• Poikkitieteelliset talvipäiväsitsit ovat helmikuussa ja SOOL järjestää ne. 

 

15. Tilin käyttöoikeuden siirtäminen uudelle rahastonhoitajalle 

• Siirretään Epsilon Ry:n pankkitilin käyttöoikeus Taavi Santeri Karhulle, Mika 

Pekka Santeri Monoselta. 

• Taavi Karhu tilaa uuden pankkikortin jonka Epsilon Ry kustantaa. 

 

16. Toimihenkilöiden valitseminen kaudelle 2023 

• Antti Leppänen ja Mikko Juvonen valitaan toimihenkilöiksi. 

 

17. Kide-app risteily 

• Kide.app kutsui hallitustoimijoita 9.2. pidettävälle risteilylle 

 

18. Sool:in järjestökurssi Helsingissä 11.-12.2. 

• Hallituksestamme saa lähteä 2 henkilöä järjestötoimijakurssille 

• Taavi Karhu ja Aleksanteri Pirinen lähtevät. 

 

19. Rahojen palautuksen budjetoiminen joulukuun Curling-kokeilun peruuntumisen takia 

• Budjetoidaan 5€ rahojen palautusta varten. 

 

20. Epsilon ry:n nimenkirjoittajien ilmoitus yhdistysrekisteriin & tämän budjetoiminen 

• Budjetoidaan 20€ nimenkirjoittajien tietojen päivittämiseen yhdistysrekisteriin. 

 

21. Mika Monosen eroaminen hallituksesta 

• Mika Mononen ilmoitti eroavansa Epsilon Ry:n hallituksesta 13.1.2023 ja 

eroilmoitus löytyy pöytäkirjan liitteenä. 

 

22. “En ole teologi”/”En ole matemaatikko” -haalarimerkin budjetointi ja tilaus 

• Tilataan merkkejä. Budjetointi seuraavassa kokouksessa. 

• Määrät päätetään seuraavassa kokouksessa jossa merkkivastaava Nea Haapakoski 

tekee esityksen merkistä.  

 

23.  META 

• Janne voitti shakkipelissä Joonaksen. 

• Siiri valmistuu pian hyvällä fiiliksellä 

• Mikon mielestä kompleksianalyysi b luennot on huonosti ajastettu 



• Bar-Playssä on aina hyvä tunnelma. 

• Seuraavan keskusteluillan ajankohta sovitaan Doodlella. 

 

 

24. Seuraava kokous 

• Seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan seuraavassa keskusteluillassa. 

 

25. Kokouksen päätös 

• Kokous päätetään ajassa 18.50 

 

 

 

_______________________________ ____________________________________ 

Puheenjohtaja Taneli Korvuo   Sihteeri Aleksanteri Pirinen 

 

 

 

________________________________  __________________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Nea Haapakoski  Pöytäkirjantarkastaja Veera Kaipainen 
 

 


