Hallituksen kokous I/2016
Keskustoimisto
24.2. klo 18
Pöytäkirja

Paikalla:
Joel Kolomainen (pj)
Nico Lamminparras (ps)
Anniina Aronen
Simonas Noreikis
Mark Sevalnev
Kalle Murto
Joonas Kankkunen
Timo Kapanen (etäyhteys, §9)
Nunna Elisabet

1§ Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 1808
2§ Kokoustoimijat
Valittiin Joel Kolomainen kokouksen puheenjohtajaksi ja Nico Lamminparras sihteeriksi. Pöytäkirjan tarkastavat
Simonas Noreikis ja Mark Sevalnev
3§ Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kutsu on julkaistu kirjallisena viikkoa ennen päivämäärää. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi
4§ Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin sillä muutoksella, että §8 muuttuu Taloudeksi ja että siihen lisätään kohta a) Taloustilanne ja
Rahastosijoittaminen on täten §8b
§5 Hallituksen järjestyminen

Valittiin Simonas Noreikis varapuheenjohtajaksi ja Mark Sevalnev apulaissihteeriksi
Nimenkirjoittajat ilmoitetaan PRH:lle mahdollisimman pian
6§ Ilmoitusasiat
5.1. Pj perehdytys
Keskarin aukiolot jatkuivat 12.1. lukien. Keskustoimisto-kappeli toteuttaa funktiotaan menestyksellä, keskimäärin
vierailuja on yhä 4-5 viikossa
5.2. WSCF Euroopan komitean & YKY:n ja OOL:n illallinen-tutustumisiltama Körttikodissa. Syötiin, tutustuttiin ja
visailtiin. 6.2. Vapaamuotoinen ilta OOL & WSCF ERC, seuraan liittyi myös muslimeja
7.2.-27.3. Suuri paasto
20.2. Kristillisten opiskelijajärjestöjen Talvirieha, pääsihteeri edusti
Jäsenrekisteriä päivitetään, deadline 29.2. klo 2357. Hallitus kehotti kaikkia päivittämään tietonsa ja jäsenyytensä
7§ Alaosastot
a) Tampere
TreOOL heräilee kevääseen, ja kiinnostusta on ollut. Liiton kevättapahtuma pidetään TreOOL:n kera
b) Joensuu
JOOL matkustaa Pietariin. Ylipäänsä Joensuussa on aktiivisia ortodoksisia nuoria aikuisia
c) Helsinki
HOOL vietti 3.2. Pientä paastoonlaskua hyvän ruuan ja seuran kanssa
Erillisessä HOOL-palaverissa 16.12. kartoitettiin mahdollista alaosaston vetäjää
Pääsiäiskarkelot huhtikuussa, ehkä Kirkkaana torstaina
8§ Talous
a) Taloustilanne
Merkittiin tiedoksi, että liiton tilillä on 9759 euroa
Merkittiin tiedoksi, että Keskustoimiston vuokra nousee 1.3. lukien 5e, eli se on 175 €/kk

b) Rahastosijoittaminen
Pääsihteeri kertasi taloudenhoitajan RVM Investiumin kanssa käymän sijoitusmallin 4000e+1000e
sekä kannan. Eduiksi koettiin se, että korko on todennäköisesti korkeampi kuin pankkitilillä.
Haittoina nähtiin kurssiriskit sekä vaikeat talousnäkymät. Pohdittiin muita, kenties varmempia,
sijoituskohteita kuin osakkeet.
Päätös: OOL rahastoi 5000e, mutta odottaa lisäselvitystä taloudenhoitajalta
§9 Logos 2016 & artikkelipalkkiot
Keskusteltiin Logoksen jatkamisesta numeron I/16 (ilmestyy paastoaikana) jälkeen. Lehti koettiin hyväksi tavaksi
viestiä ja pitää ortodoksisuutta esillä, mutta sen toimittaminen on työlästä.
Esitys: päätoimittajan pesti julistetaan haettavaksi. Päätoimittajan palkka olisi yhä suoriteperustainen ja laskisi
150 euroon per nro. Paastonumeron jälkeen Logoksesta ilmestyisi kesänumero ja syksy-/joulunumero,
yhteensä kaksi julkaisua.
Kirkon ja liiton ulkoisille kirjoittajille ja/tai edellä mainittujen ei-työtehtäviin kuuluvista artikkeleista
maksettaisiin 50e veroton apuraha.
Päätös: OOL jatkaa Logoksen julkaisua vuoden 2016 ajan ja arvioi julkaisun vaikuttavuuden.
Apurahakysymykseen palataan myöhemmin
10§ Kevättapahtuma 2016
Tapahtuma pidetään Tampereella 22.-24.4. Kokousta tai yleiskokousta ei ole tarve järjestää. Alustava läpivienti:
-

la alkuiltapäivä kokoontuminen lounaalla

-

la iltapäivä Room Escape

-

la klo 18 vigilia

-

la ilta illallinen.

-

su klo 10 liturgia

-

su kaupunkikierros ja/tai kahvi (säävaraus)

Keskusteltiin kustannuksista ja osallistujien tukemisesta, kokonaiskustannus noin 600-700e:
-

Room escape 6hlöä 120e/1huone/1h tai 2x 3hlöä/1huone/1h. Varaudutaan kuitenkin kaavalla 45 hlöä/1huone/1h = 100e, tarvittaessa otetaan kaksi huonetta (yhteensä 8-10hlölle)

-

OOL tukee matkakuluja kohtuullisessa määrin

-

perinteisesti liitto tarjoaa illallisen lauantaina

§11 Tulevat tapahtumat
Kokousjatkot heti perään
HOOL Pääsiäiskarkelot Kirkkaalla viikolla
12§ META
Pohdittiin ool.fi –sivun kääntämistä venäjäksi. Simonas kääntää lyhyen esittelyn (ool.fi/vad-what) venäjäksi
13§ Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 1919

Simonas Noreikis

Mark Sevalnev

