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Hallituksen kokous 16/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   3.5.2017 klo 17:25–18:43 
Paikka:  Indexin ullakko 
Paikalla:  Anna Hornborg, Tira Kivilähde, Amanda Laakso, Johanna Puntanen, Lassi Rantanen, Pontus Roppola,  
Poissa:  Dahlbom, Hallikainen, Hornborg, Järviö, Lappalainen, Pajari, Tuomola. 
  
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Avataan kokous 17:25. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjan 14/17 ja 15/17 tarkastaminen 

- Pöytäkirjassa 15/17 talousasioissa poistetaan lause: ”korjataan budjetti mahdollisimman 

nopeasti”.  

- Siirretään pöytäkirjojen tarkastaminen myöhempään ajankohtaan. 

5. Ilmoitusasiat  

- Ei ilmoitettavaa. 

6. Talousasiat 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksettu megafoni 64,99 €. 

- Hyväkstytään Katkon kortilla maksetut vapun virvokkeet 71,77 €. 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksettuja vapun virvokkeita 12,87 €. 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksettuja vapun virvokkeita 12,61 €. 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut tyytyväisyyskyselyn palkintolahjakortit 20,00 €. 

- Päätetään maksaa Elina Lappalaiselle Erikeepperi Ry:lle ostettu vujutervehdys 6,90 € + 4,20 

€ + 9,95 € eli yhteensä 21,05 €. 

- Saatiin hyväksyttyä lisätalousarvio yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa. 

7. Tiedotusasiat 

- Toukokuun kalenteri on viety paikalleen. 

- Viikkotiedote on tullut.  

8. Kopoasiat 

- OPY-työ etenee vanhaan tahtiin. 
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- Tiedekunnan kandipalautteen läpikäyminen 10.5. klo. 14:15. Paikalle haluttaisiin yksi 

opiskelijaedustaja. Laitetaan viestiä hallitukselle ja kysytään kuka pääsisi paikalle. Ainakin 

Roppola pääsisi paikalle jos kukaan muu ei pääse. 

- Roppola hoitaa tyytyväisyyskyselyn arvonnan. 36 vastaajaa tällä hetkellä. Käydään 

tyytyväisyyskysely läpi myöhemmällä ajankohdalla, kenties yhdessä gaalapalautteen kanssa. 

Yritetään nähdä viikolla 34 tapaamisen merkeissä.  

- Pohditaan jos järjestettäisiin tyytyväisyyskysely puolen vuoden välein. 

9. Liikunta-asiat 

- Opexin ja Katkon pesis. 9.5. klo. 16-18 Kupittaan pesiskentillä. Lappalainen hoitaa asiaa. 

- Loppukevään lajikokeilu: Airjooga 16.5.2017 . Ilmoittautuneita on 24, Lappalainen hoitaa 

asiaa. 

10. Projektiasiat 

- Toimikuntien kuulumiset 

i. Laulukirjatiimi. Homma rullaa. Specia voi sponsoroida laulukirjaa max. 100 eurolla 

mainosta vastaan. 

ii. Huomenna on Erkka eksperiense kokous. Kouluttajat on hoidossa, 

projektiavustushakemus on laitettu. 

- Virvokkeiden hankinta. Laakso on lähdössä Viroon ja suunnittelee miten hoitaa hommat. 

- Roppola hoitelee nettisivujen kohennusta omalla ajallaan. 

- Megafoni on nyt hankittu ja se sijaitsee toimistolla.  

11. Tutorointi 

- Tutorien tapaaminen 16.5.2017 Elina Lappalaisen luona, kenties nyyttärimeiningeillä. 

Lappalainen tekee tapahtuman Facebookkiin. 

- Index on järjestämässä keväällä kaikkien Indexin ainejärjestöjen tutorien yhteistä 

tapahtumaa. 

- 1 tutori jättäytyi pois ja toinen tuli tilalle. 

12. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Erinäisiä ehdotuksia syksylle. Haluttaisiinko järkätä excupäivä Turkuun tai Helsinkiin? 

Workshoppi oman osaamisen brändäyksestä.  

- Uudet duunisafarit alkavat syksyllä. 

13. Index-asiat  

- Risut ja ruusut -kartonkijuttu ei ottanut tuulta alleen. Ajatus hyvä, toteutuksessa 

parantamisen varaa. Toistetaan ehkä myöhemmällä ajankohdassa. 

- Katkon & Fobian baaribileet Indexin kastajaisten jälkeen 6.9.2017. Tilaukset 

haalarimerkeistä pitää tehdä jo kesän lopussa. Mitä enemmän saadaan syksyä varten 

suunniteltua ja tilattua asioita sen parempi.  

- Indexin työelämämessut 19.9.2017. Paikalle ainakin SYY, sekä esim. specia. 

Ammattijärjestöt ja alumnit kertomassa opiskelijoille työllistymisasioista. Ei ole järkeä mennä 



paikalle jos teemat ja asiat eivät koske meitä. Konsultoidaan työelämävastaavia, mutta 

päätetään olla alustavasti mukana. Rantanen toimii meidän toivetorvena. 

14. Menneet tapahtumat 

- Lukiolaisten päivä 21.4.2017. Rantanen ja Lappalainen olivat paikalla. Meni ihan mukavasti. 

- Vappu 2017: Piknik, Baaribileet, Booli, Lippukulkue. Kaikki meni hyvin. Saamme perjantaina 

tietää baaribileidemme tuotot. Tehdään Driveen vappulaskelma mikäli vain mahdollista.  

- Kivilähde ilmoitti voivansa tehdä kesällä tapahtumaraportti-lomakkeen. 

- Loppukevään hengailu 2.5.2017, Bullet Journal työpaja ja äitienpäiväkortit. Meni hyvin, 

mutta oli hieman vähän osallistujia.  

15. Tulevat tapahtumat 

- Lynin Kiitos-bileet ja Opiskelija Oskarit 9.5.2017, ilmo viim. 8.5.2017. Jos joku haluaa 

mennä, täytyy sinne ilmoittaa menijät ajoissa.  

- Yökerho The Monkey lopetetaan. 

- Kiitosbileet 10.5.2017 TYYn saunalla. Päätetään hankkia tarjoiluita kiitosbileisiin 

kasvisristeilyn voittorahoilla. Tapahtumaan on laitettu kysely tarjoiluista. 

- Kääntöpiiri yrittää etsiä lipunmyyjiä Himobileisiin 10.5.2017.  

- Tiedekunnan publiikki 19.5.2017, porukkaa avuksi, deadline ilmoittaa osallistujat on 

12.5.2017 

- Hallituksen virkistäytyminen 23.5.2017, Escape Room CLU Turku klo 17.30 ja syömään 

Niskaan klo 19.00. Ilmoitetaan Puntaselle mikäli ei päästä osallistumaan.  

- Promootio 25.–26.5.2017, Kivilähde menossa.  

- Puntanen on päivittänyt uusimpia tietoja syksyn tapahtumista Facebookkiin. Päätetään ensi 

kokouksessa bileiden(kastajaisten yms.)teemat ja merkkien. tilaukset. Kastajaisten teemaa 

voisi vaihtaa. Tutorit ja hallitus voisivat yhdessä tuumia uutta teemaa. TYY:n sauna on 

varattu fuksisitseille. 

- Laakso laittaa Fobialle viestiä ja on yhteydessä syntibileiden-järkkääjiin.  

- Hallituksen, fuksien ja tutorien tutustumismökki syksyllä. Oriniemen partiomaja on varattu 

meille alustavasti 8.-9.9. pe-la, hinta n. 11-12 euroa per nuppi, petipaikkoja 42 tyypille, 

voidaan tehä enemmänkin. Päätämme että paikka varataan. 

- Kysytään riskeiltä jos he haluaisivat järjestää esim. baarisitsit ja/tai –bileet meidän kanssa. 

- Roppola kysyy P-klubilta, jos meidän olisi mahdollista järjestää yhteisiä sitsejä ja/tai bileitä 

heidän kanssaan. 

16. Ympäristöasiat 

- Saatiin pidettyä Turku siistinä #SiistiVappu. 

17. Kulttuuri 

- Kulttuurimailia on tulossa. 

18. Sopoasiat  

- Sosiaalipoliittiinen asiantuntija TYY:llä on vaihtunut.  

- Muistutetaan jäsenistöä opintotuen hakemisesta toukokuussa. 



19. Kv-asiat 

- Ei uutta ilmoitettavaa. 

20. Ulkosuhdeasiat 

- Erikeepperin vujut. Oli superkivaa ja he olivat erittäin kiitollisia meidän paikallaolosta <3.  

- Kasvismökki 24.–25.4.2017 Nuuksiossa. 

21. Tila-asiat 

- Maunon ja toimiston kohennuksia mietitään. 

22. Wirike 

- 1/2017 ilmestynyt vappuna! 

23. Viikkotiedotteeseen  

- Kiitos kyselyn vastaajille. 

- Kyselyarvonnan voittajille on ilmoitettu. 

- Hyvää kesää. 

- Laitoksen kesätenttipäivät.  

24. Muut esille tulevat asiat 

- Huutolistan tekeminen, josta saataisiin tarjoilijoita/laulunjohtajia/projektitoimijoita yms.  

25. Seuraava kokous 

-  Puheenjohtaja tekee kevään viimeisen kokouksen Doodlen. 

26. Kokouksen päättäminen 

- Päätetään kokous 18:43. 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


