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Hallituksen kokous 04/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   1.2.2016 klo 9:00 
Paikka:  Macciavellin kabinetti  
Paikalla:  Jonna Määttä, Johanna Puntanen, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Pinja Wahlstén, Iisa Niemi, Emmi 

Hallikainen (lähti kohdassa 9), Lassi Rantanen, Erika Alho, Anna Koskinen, Emma Tuomola, Noora 
Liimatta 

Poissa: Pinja Wahlsten 

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 9.16. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista seuraavalla muutoksella: siirrytään aluksi kohtaan 5 liikunta-asiat. 

4. Pöytäkirjojen 30/15, 01/16 ja 03/16, tarkastaminen 

- Tarkastetaan pöytäkirja 30/15 seuraavassa kokouksessa. 

- Hyväksytään pöytäkirja 01/16, tarkennetaan kohdat 7 ja 13. 

- Hyväksytään pöytäkirja 03/16, korjataan vuosiluku kohdassa 4. 

5. Ilmoitusasiat 

- Ei ilmoitettavia asioita. 

6. Tiliasiat 

- Ei tiliasioita. 

7. Liikunta-asiat 

- Miettivät sulkapalloturnausta ja jatkoja (baaribileitä) Opexin kanssa = ”sulkapullo”. Tapahtuma 

järjestetään ehkä vapun jälkeen tai maalis- tai huhtikuussa. Emmi ehdottaa myös sulkapallon 

alkeiskurssia, jonka Lassi voisi mahdollisesti vetää. Aletaan suunnittelemaan Opexin kanssa 

sulkapallotapahtumaa maalis- tai huhtikuulle. 

8. Kopoasiat 

- Kopo: Olisi hyvä pitää säännöllisin väliajoin ”valitustapahtumia”, että pysytään perillä missä 

mennään. Yrittävät saada prosessin käyntiin helmikuun aikana, mahdollisesti viikolla 7. Ehdotetaan 

”valitusetkoja” ennen baaribileitä, sillä samana päivänä ovat myös Speksin promobileet. Sovitaan 

alustavasti päiväksi keskiviikko 17.2. Johanna laittaa viestiä Kerhikselle, onko tila vapaana. 

Tapahtuman jälkeen ei ole pakko jatkaa bileisiin, mistä olisi hyvä mainita. 
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9. Projektiasiat 

- vuosijuhlat: Ruoka- ja tarjoiluasiat on saatu eteenpäin. Teksti on valmiina kutsuja varten. Tarkka 

aikataulu ilmoitettava alumneille. Mahdollisesti voisi järjestää kiitosbileet järjestäjille. 

10. Tulevat tapahtumat 

- helmikuun laskiaispullapäivystys 2.2.2016: Jonna voi käydä kaupassa. Viikkotiedotteessa 

tapahtumaa ei ollut, joten ilmoitetaan päivystyksestä vielä tämän päivän aikana.  

- Hallituksen vaihto 5.2.2016: Facebook -tapahtumassa on ollut hiljaista, ei ole ollut toistaiseksi 

mitään ideoita, mitä tehdään. Emmi ja Noora ehdottavat lautapelien pelaamista. Tapahtuma 

pidetään Emman luona kello kuudesta eteenpäin. Pukukoodiksi on ehdotettu muun muassa 

sombrero-hattua. Ilmoitetaan tarkemmin vielä Facebookissa paikka ja aika. 

- Get Lucky -sitsit (Katko + Asteriski) 10.2.2016: Asteriski hoitaa merkkien tilaamisen. Katko tilaa 

ruuat. Maksaminen tapahtuu paikan päällä, yksityiskohdat ovat vielä auki. Tarjoilijoita tarvitaan vielä 

Katkolta. Tiedustellaan tarjoilijoita Facebookista ja Whatsappista. 

- SPECIAn asiantuntijaseminaari Helsingissä 11.2.2016 klo 12–17: Perjantaina ainejärjestökoulutus. 

Specia maksaa molemmat yöt, jos aikoo mennä molempiin. Asiantuntijaseminaarissa on tiedossa 

muun muassa Helsingin tutkija, vuoden kasvatustieteilijävalinta ja CV-asioita. Speciavastaavat 

selvittävät, ketkä pääsevät torstaina asiantuntijaseminaariin. 

- Specian ainejärjestökoulutus 12.2.2016: Jonna oli viime vuonna ainejärjestökoulutuksessa, 

verkostoitumismielessä oli hyödyllinen. Käytiin ryhmissä läpi eri asioita ja asiaa oli myös Specian 

toiminnasta. Jonna, Johanna ja Iisa ovat kiinnostuneita ainejärjestökoulutuksesta. Specia-vastaavat 

huolehtivat, että Katkolta tulee edustus tapahtumaan 

- Pikku-2 -bilesarja, KATKON BILEET maaliskuu 2016: Sitsit ja bileet ovat 10. maaliskuuta. Lisää 

tietoa tulee myöhemmin. 

- I/O-Speksi 2016 – Taivaan tähden 15.-21.3.2016: Ilmoitustaululle voisi laittaa lappu kyseisestä 

tapahtumasta. Tapahtumaan pitää ilmoittaa osallistujat viimeistään 15. helmikuuta. Emmi laittaa 

ilmoituksen Facebookiin ja sähköpostiin. Ilmoittautuminen alkaa 8. helmikuuta. 

- Vuosijuhlat 15.4.2016 

- Mahdollinen kasvisristeily 7.4.2016 

11. Menneet tapahtumat 

- TYYn suuri koulutuspäivä järjestöille 26.1.2016:  

Kopo: Kopo-osuudessa oli hyviä vinkkejä kokonaisvaltaisesti eri kopo-asioihin liittyvistä asioista. 

Tietoa oli siitä, mitä eri järjestöt ovat tehneet. Myös opetussuunnitelmasta oli puhetta. Hops-

ohjauksen jälkeen ei juuri ole ohjeistusta, ellei ongelmia tule. Mikä on opettajatuutorin rooli? 

Opiskelijoiden hyvinvoinnista ja opiskelun edistämisestä puhuttiin. Opiskelun edistämistä pitäisi 

kehittää. Opintojen alussa kerrotaan selkeästi paljon informaatiota opiskelijaelämästä (kuten 

esimerkiksi opiskelutavoista ja ergonomiasta), mutta sen jälkeen ei juurikaan tietoa vastaavanlaisista 

asioista ole. Mitkä voisivat olla konkreettisia ehdotuksia laitokselle? Opot voisivat olla helpommin 

lähestyttäviä. Mikä on koulutussuunnittelijan ja opintoneuvojan ero? Opettajatuutorit eivät ole 

osanneet aina välttämättä auttaa opiskelijoita opintoasioissa, mutta ei myöskään aina 



opintoneuvojakaan. Tilojen käyttö vähenee, kun tilat menevät remonttiin (TYY:n sauna, Turkusali 

yms.). 

Tiedotusvastaavat ja puheenjohtaja kokivat, että ei ollut hyödyllistä tai uutta informaatiota. 

Verkostoitumisen mielessä tapahtuma oli kuitenkin hyödyllinen. Koulutuksen järjestäjille täytyy 

lähettää palautetta. 

- Happily Ever After -sitsit ja -bileet 27.1.2016, Marilyn: Menivät hyvin ja paljon porukkaa oli. Rahat 

on haettu. Haalarimerkit olivat toimistolla kun jatkot alkoivat ja taksilla haettiin merkit, joten 

kommunikaatio/järjestelykatkosta ilmeni. Osallistujilta tuli hyvää palautetta, mutta ennen sitsejä oli 

kaaosta muun muassa ruokien ja juomalippujen suhteen. Asioista paremmin tietävät eivät olleet 

järjestämässä sitsejä: jatkossa ehdotetaan ns. tarkastuslistaa ja vastuualueet jaettaisiin selkeämmin. 

Olisi tärkeää, että kaikki tietäisivät, mitä pitää tehdä. Stressiä ilmeni. Kommunikaatiota pitäisi 

kehittää. Kaikki meni loppujen lopuksi kuitenkin hyvin. 

- Indexin hallitussitsit 28.1.2016: Noora pyytää palautetta. P-klubi tyypillisesti myöhässä. 

Istumapaikat oli suunniteltu hallituspestien mukaisesti, mikä oli hyvä asia. Verkostoitumisen mielessä 

sitsit olivat hyvä kokemus. Hyvä mieli jäi. Jatkojen paikasta oli epäselvyyksiä. 

- Uusien SPECIA-vastaavien tapaaminen Helsingissä 28.1.2016: Päätettiin, että CV-klinikka ja CV-

kuvaus olisi tiistaina 23. helmikuuta klo 9-15.30. Valokuvaaja etsinnässä. 

- Katkon päätön rusettiluistelu 31.1.2016: Oli hauska tapahtuma ja oli hyvä, että ohjaajia oli 

mukana. Ryhmäyttävä kokemus. Jatkossa voisi olla ”sukupuolettomampia” tapahtumia. Asia 

huomioidaan. 

12. Työelämäasiat 

- Kasvisristeily 7.4.2016. Risteilyn yhteydessä työelämätapahtuma? 

- Kolmen päivän TET-harjoittelu yrityksessä? Voisi laajentaa. Opiskelijalla voisi olla mahdollisuus 

useampana vuotena duunisafarille, jotta saisi konkreettisempaa tietoa erilaisista vaihtoehdoista. 

13. Specia-asiat 

- Ei Specia-asioita. 

14. Wirike 

- Speciasta olisi mahdollisuus saada työnhakuvinkkiä tai sponsori Wirikkeeseen. 

15. Kulttuuri 

- Emmi hoitaa Speksi-asian ja sulkapallotapahtuman. Tira ottaa ideoita vastaan kulttuuritapahtumiin 

liittyen. 

16. Index-asiat 

- Winter Tour 9.2.2016: Rastissa on katkolaisia, mutta osallistujia kaivataan. Mainostusta voisi vielä 

tehdä. Päällekkäin on muita tapahtumia, sekä myös Get Lucky -sitsit on seuraavana päivänä. 

Pohditaan myöhemmin rastileikkiä. 

17. Ympäristöasiat 

- Ei ilmoitettavia asioita. 

18. Tila-asiat 



- Indexläisille, laitokselle, tiedekunnalle ja Maunoon tulee laittaa lappu, jossa on tulostettuna 

hallituslaisten kuvat ja yhteystiedot. 

- Ehdotettu alakerran tilassa jonkin ohjelman tai tapahtuman järjestämistä. 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Fastlaskiainen tulee seuraavaan viikkotiedotteeseen. 

- Tapahtumakalenteri tulee laittaa ilmoitustaululle. 

20. Seuraava kokous 

- Jonna tekee doodlen. 

21. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 11.17. 

 

 

 

___________________  

Jonna Määttä 
hallituksen puheenjohtaja 


