
Varnitsa ry:n hallituksen kokous 1/19 

Aika: perjantai 11.1.2019 kello 16.00 

Paikka: Bar Play, Joensuu 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

 

1. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kellon ollessa 16.00. 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

Paikalla: Aleksis Honkanen, Susanna Halonen, Pauli Puistosalo, Juho Härkönen, Salla Peltonen, 

Pinja Vuorinen, Minna Simola, Markus Köykkä ja Anni Kovalainen.  

 

3. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 

Kokouksen esityslista hyväksytään seuraavin muutoksin:  

 

8. Tilinkäyttöoikeuden muuttaminen 

Varnitsa ry:n hallitus poistaa tilin- ja kortinkäyttöoikeuden sekä oikeuden verkkopankkitunnuksen 

käyttöön entiseltä rahastonhoitajalta, Marko Haveriselta, ja myöntää laajan tilin- ja 

kortinkäyttöoikeuden sekä oikeuden verkkopankkitunnuksen käyttöön uudelle rahastonhoitajalle, 

Pinja Vuoriselle. 

 

17. Bensarahakorvausten myöntäminen 

Päätetään bensarahakorvausten myöntämisestä. 

 

4. Tiedotusasiat 

 

- Nimenkirjoitusoikeudet myönnetty Aleksis Honkaselle (puheenjohtaja), Anni Kovalaiselle 

(sihteeri), Pauliina Koskimäelle (kopo-sopo,varapuheenjohtaja) ja Pinja Vuoriselle 

(rahastonhoitaja). 

- ISYY:n rekisteriin on kirjattu Varnitsa ry:n hallituksen päivitetyt tiedot. 

- Edunvalvonnan Suolaa ja selittelyä -iltaa suunnitellaan maaliskuulle (aikataulu tarkentuu 

myöhemmin), aiheena mm. uusi opetussuunnitelma. Tilaisuuteen voisi osallistua ainakin 

Pauliina Koskimäki sekä 3 vsk:n ja 1 vsk:n opiskelijoita. 

- Markus Köykkä poistui klo 16.08 ja saapui klo 16.09. 

- ISYY:n järjestökoulutukset ovat 5.2. klo 10 alkaen, ilmoittautumisesta ilmoitetaan 

myöhemmin. 

- 16.1. ainejärjestötapaaminen, johon osallistuvat puheenjohtaja ja sihteeri. 



- Kevään Hol-seminaari järjestetään Turussa 15.-17.3 teemalla Varaslähtö vaaleihin. Keskustelua 

yhteiskuljetuksen mahdollisuudesta.  

- Minna Simola osallistuu mahdollisuuksien mukaan Specia ryn suunnittelupäivään helmikuussa. 

- Flickr-kuvapalvelu on muuttunut vuoden 2019 alusta maksulliseksi, keskusteltu mihin Varnitsa 

ry:n kuvat jatkossa mahdollisesti tallennetaan. 

 

5. Talousasiat 

 

Varnitsa ry:n tilillä rahaa noin 3000 euroa. Laulutalon-lasku ei ole vielä tullut, mikä vähennetään 

tilin saldosta.  

 

6. Varnitsa-lehti 

 

Varnitsa-lehti tulee painosta 16.2 teemalla Sota ja Rakkaus. Keskusteltu lehden mahdollisista 

sponsoreista. 

 

7. Kuukausikirje 

 

Päätetään kuukausikirjeen lopettamisesta. 

 

8. Tilinkäyttöoikeuden muuttaminen 

 

Varnitsa ry:n hallitus poistaa tilin- ja kortinkäyttöoikeuden sekä oikeuden verkkopankkitunnuksen 

käyttöön entiseltä rahastonhoitajalta, Marko Haveriselta, ja myöntää laajan tilin- ja 

kortinkäyttöoikeuden sekä oikeuden verkkopankkitunnuksen käyttöön uudelle rahastonhoitajalle, 

Pinja Vuoriselle. 

 

9. Hallituksen tappajaiset 

 

Hallituksen tappajaisia vietetään 2.-3.2. Rääkkylässä. Keskusteltu tarjoilujen ja kyytien 

järjestämisestä. 

 

10. Hallituksen yhteiset tavoitteet kaudelle 2019 

 

Puheenjohtaja esittelee yhdistyksen tavoitteet ja hallituslaisten tehtävät.  

Varnitsa ry:n hallitus sitoutuu hallituskaudella 2019 seuraaviin tavoitteisiin: 

- Pelataan yhdessä ja arvostetaan toistemme työtä 

- Pyrimme luomaan uusia toimintatapoja 

- Luomme vakaan pohjan jatkuvuudelle 

 

11. Kevään tapahtumat 

 

Alustava tapahtumakalenteri: 

 



- 30.1. Varnitsan oma tietovisa (teemalla vuosi 2018) 

- 12.2. Peli-ilta ja liikuntailtapäivän etkot 

- 23.2. Säbäturnaus 

- 27.2. Varnitsan omat sitsit (teemalla sota-vanki) 

- 5.3. Leffailta 

- 20.3. Tietovisa Kassos ry:n kanssa 

- 27.3. International dinner 

- 6.4. Katukoris-turnaus 

- 13.4. Lavatanssit 

- 17.4. Beer pong -turnaus 

- 22.4 tai 23.4 tai 24.4 Vappusitsit mahdollisesti Legio ry:n ja Praxis ry:n kanssa 

- 27.4. Kevätpäivät 

- 30.4. Vappubooli 

- Vappusoudut (ajankohta tarkentuu myöhemmin) 

- 3.5. Itä-Länsi -pesäpallo-ottelu 

 

Keskusteltu mahdollisesta yhteistyöstä muiden ainejärjestöjen kanssa ja leffailtojen järjestämisestä 

elokuvateatteri Tapion kanssa. Sovitaan, että tapahtumista tiedotetaan mahdollisimman hyvissä 

ajoin.  

 

12. Lavatanssit 

 

Lavatanssit järjestetään 13.4. Tapahtuman päävastuussa kulttuurivastaava Salla Peltonen. 

Lavatanssitoimikunnan ensimmäinen kokous 16.1 klo 12. 

 

13. Laulukirjat 

 

Tarjouspyynnöt laulukirjoista pyydetty kahdelta eri yritykseltä (Picaset ja Grano). Keskusteltu 

laulukirjojen hankinnasta erityisesti tulevia vuosijuhlia silmälläpitäen.  

- Laulukirjojen markkinointi tammikuussa 2019 mm. Facebookissa ja Instagramissa. 

- Selvitetään ainejärjestön jäsenien halukkuutta laulukirjojen hankintaan, sitovat 

ilmoittautumiset laulukirjan hankintaan tammi-helmikuun aikana (alustava hinta 20 e/kpl). 

- Maaliskuun aikana uudet tarjouspyynnöt ja laulukirjatoimikunnan perustaminen 

(laulukirjatoimikunta pohtii, mitkä laulut valitaan kirjaan). 

- Keskusteltu laulukirjan mahdollisista sponsoreista (esim. Specia ry). 

 

14. Haalarimerkit 

 

- Tuetaan vanhan hallituksen 2018 päätöstä uuden Lenin-haalarimerkin tilauksesta. 

- Rahastonhoitaja tekee inventaarion haalarimerkeistä ja merkit laitetaan haalarimerkkitoriin 

myyntiin (pois lukien natsikortti). 

 

15. Kahvivuorot 

 



Päätetään, että Varnitsa ry:n kahvivuoron pitäjät sovitaan joka kuukausi erikseen. 

- vko 3: Anni Kovalainen ja Minna Simola 

- vko 4: Aleksis Honkanen ja Pauliina Koskimäki 

- vko 5: Pinja Vuorinen ja Anni Kovalainen 

 

16. Ainejärjestön toiminnasta tiedottaminen 

 

Päätetään, että sihteeri/tiedotusvastaava ilmoittaa Facebookissa, Instagramissa ja sähköpostilistalla 

kuukausittain tulevan kuukauden tapahtumista helmikuusta 2019 alkaen. Sovittu hallituksen 

jäsenten esittelypäivät Varnitsa ry:n Instagramissa.  

 

17. Bensarahakorvausten myöntäminen 

 

Päätetään myöntää Petra Puustjärvelle bensakorvauksia 50 euroa. Petra Puustjärvi toimi Varnitsa 

ry:n tapahtumavastaavana toimikaudella 2018 ja tästä aiheutui kauppareissujen vuoksi bensakuluja. 

 

18. Seuraava kokous 

 

Seuraava hallituksen kokous pidetään 4.2. klo 16. Paikka ilmoitetaan myöhemmin kokouskutsun 

yhteydessä. 

 

19. Muut esille tulevat asiat 

 

Selvitetään puheenjohtajan, sihteerin ja tapahtumavastaavien avainten ja kulkulupien tilanne. 

 

20. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 18.53. 

 

 

 

 

_____________________________________

Aleksis Honkanen   

Varnitsa ry:n puheenjohtaja 

 

_____________________________________ 

Anni Kovalainen 

Varnitsa ry:n sihteeri 

 


