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Hallituksen kokous 5/18 
Pöytäkirja 
 
Aika:             7.2.2018 kello 14:08-15:55. 
Paikka:           Macciavellin kabinetti 14:08-15:27 ja Maunon edusta 15:32-15:55 
Paikalla:  Tira Kivilähde, Goran Ivanis (poistui kohdassa 13), Annika Dahlqvist, Helmi Puustinen, Jessica 

Jormanainen, Julia Kuitunen, Meri Kärki, Rosa Auramo, Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Veera Oksa 
Poissa:  Lassi Rantanen 
  
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Varapuheenjohtaja avaa kokouksen 14:08. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 4/18 tarkastaminen 
- Hyväksytään 4/18 seuraavalla muutoksella: 

i. Lisätään kohtaan 9: toimikuntatapaamisessa mukana myös Dahlqvist. 

5. Ilmoitusasiat  
- Opexin & Katkon hallitusten tapaaminen 12.2. klo 19 Æ Kaikki kysellyt tilat varattuja, eli 

tavataan Rantasen luona Piispankadulla. 

i. Otetaan tapaamisessa puheeksi pullonpalautuksen järjestäminen Educariumilla. 

ii. Otetaan puheeksi myös paintball -lajikokeilu. 

6. Menneet tapahtumat 

- Indexin hallitussitsit olivat menestys. 

- Laskiaispäivystyksestä on saatu todella hyvää palautetta! Hyvin mitoitetut tarjoilut. Kaikki 

loput Pikkulaskiaisliput noudettiin. Mikäli ensi vuonna tilataan Katkon puolesta lippuja 

pikkulaskiaiseen, niin määrä voisi olla mieluummin 50 aiemman 60 sijaan.  
- Hallituksen vaihdossa juteltiin mukavia ja nautittiin hyvästä ruuasta.  

7. Talousasiat 

- Laskiaispäivystyksen kuitit: kuitataan ensi viikon kokouksessa.  

- Paintballiin budjetointi  

i. Päätetään budjetoida 100 euroa eli 5 euroa per osallistuja.  

8. Kopoasiat 



- Vararehtorin opetussuunnitelmakierros 

i. Paikalla oli opiskelijaedustajia kaikista Turun yliopiston kasvatustieteiden 

kampuksilta ja henkilökuntaa. Käsiteltiin mm. sähköisiä tenttejä, opiskelun 

kuormittavuutta, OPS:ia ja kurssien mielekkyyttä. 

- Varajäsen johtokuntaan  

i. Jonna Määtän tilalle uusi varajäsen. Avoin haku keväälle (kopot ja Kivilähde 

hoitavat). 

- Opiskelijaedustajan nimeäminen työyhteisötoimikuntaan 
i. Ei ole ilmoittautunut hallituksen ulkopuolisia halukkaita. Valitaan Goran Ivanis 

edustajaksi. 

- Alumnipäivän ohjelman suunnittelua 21.2. klo 9:00 Niina Junttilan työhuone (h.333). 

Pajunen ja Dahlqvist osallistuvat hallituksesta. 

- Koponeuvosto tapaa ensimmäisen kerran 12.2. klo. 16:00. Pajunen ja Kärki osallistuvat, 

mahdollisesti myös Kivilähde osallistuu. 

9. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Specia-vastaavat osallistuvat Specia-vastaavien tapaamiseen Helsingissä.  
- Specia-vastaavat tapaavat Piia alumnin ja keskustelevat Katkon gaalasta ja tulevasta 

alumniyhteistyöstä.  

- Työelämäpankin ja alumnisähköpostilistan perustaminen tulevaisuudessa.  

10. Sopo & Liikunta-asiat 

- Päätetään jättää helmikuun hengailuilta järjestämättä. Katko tarjoaa paljon muuta ohjelmaa 

helmikuulle, joten tarvetta hengailuillalle ei nähdä.  

- Päätetään järjestää maaliskuun hengailuilta viikolla 10 tai 11. Ideoidaan hengailuillan 

sisältöä myöhemmin. 

- Liikuntavastaava Kärki tapasi Opexin liikuntavastaavat 2.2. Alustavasti sovittu Katkon ja 
Opexin yhteisen pesäpallokokeilun järjestämisestä viikolle 16.  

Tapaamisessa keskusteltiin myös Katkon ja Opexin yhteisestä vappuviikolla tapahtuvasta 

hengailu- ja pihapelitapahtumasta. 

- Liikuntavastaava Kärki ottaa selvää, jos Opexilla olisi kiinnostusta jakaa liikuntavuoro Katkon 

kanssa ja pelata kaupunkisotaa.  

11. Toimikunnat  

- Gaala 

i. Ilmoittautuminen aukeaa 12.2. 
ii. Puhujaksi saatu professori Piia Seppänen. 

iii. Rantanen ja Pajunen hakevat TYY:n projektiavustusta. 

iv. Pajunen ja Saarinen pyytävät TYY:ltä lainaan projektoria ja äänentoistolaitteista. 

v. Gaalaa markkinoidaan kaikissa sosiaalisissa medioissa. 

- Duunisafari-info maanantaina 12.2. 

i. Haku 12.-28.2. 



12. Index-asiat  

- Vapun suunnittelu käynnissä. 

- Vuosijuhlien suunnittelu aloitettu. 

- Dialectica pyytää mainostamaan muumi-iltaa 19.2. 

- Indexin ja Opexin sitsit 8.3. ja I/O-speksin promobileet jatkoina. 

13. Kv-tapahtuman järjestäminen   

- Ivanis tapaa perjantaina 9.2. LLEES-aktiivin ja keskustelee tulevasta mahdollisesti 

maaliskuussa järjestettävästä kv-tapahtumasta. 
14. Lukiolaistenpäivä 23.3. 

- Kaivataan pari esittelijää. Koko tapahtuma kestää n. 12:30-14:15. Palataan asiaan 

seuraavassa kokouksessa. 

 

Kokoustauko ajassa 15:27-15:32 

 

15. Tulevat tapahtumat 

- Cv-klinikka 13.2. Kaikki ajat varattu. Tapahtumaa markkinoidaan vielä. 
- Ystävänpäiväsitsit ja -bileet 14.2. Ilmoittautuminen on sulkeutunut. Bileet on julkaistu 

OPKA.fi:hin, TYY:n kalenteriin ja sitä on markkinoitu myös Indexin kautta. 

- Paintball 27.2. 19:00-20:30, Huvilupa. Tapahtuman luonti ja ilmoittautumisen avaaminen 

viikolla 7. 

16. Tiedotus 

- Collegeiden maksusta ja noutamisesta tiedottaminen. Saarinen ottaa yhteyttä tilaajiin, jotka 

eivät ole vielä noutaneet/maksaneet collegeita. Maksu ja noutaminen maaliskuuhun 

mennessä. 

- Tiedotukseen: Aikuiskasvatuksen Tutkimusseuran vuosikirje & -kokouskutsu. Olemme 
välittäneet viestin eteenpäin.  

- Viikkotiedotteeseen:  

i. Erotiikka-sitsit ja -bileet.  

ii. Dialectican muumi-ilta 

iii. Gaalan ilmoittautuminen  

iv. Duunisafari ja CV-klinikka 

v. Paintball-lajikokeilu 

vi. Kasvisristeily 
17. Muut esille tulevat asiat 

- Kokouskokeilu 2vk:n välein jätetään harkintaan. Keskustellaan ja päätetään ensi 

kokouksessa. 

- Ivanis on keskustellut tuutoreiden määrästä ja jos hakijoita on tarpeeksi, niin määrä nousee 

kuudesta kahdeksaan.  

18. Seuraava kokous 



- Maanantaina 12.2. klo. 12-14. 

19. Kokouksen päättäminen 

- Varapuheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 15:55. 

 

 

 

___________________  
Lassi Rantanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 
 


