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Hallituksen kokous 7/18 
Pöytäkirja 
 
Aika:   19.2.2018 klo 14:03-15:31. 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 2 
Paikalla:  Lassi Rantanen, Tira Kivilähde, Annika Dahlqvist, Jessica Jormanainen, Julia Kuitunen, Meri Kärki, Sara 

Pajunen, Sofia Saarinen, Veera Oksa 
Poissa:   Goran Ivanis, Helmi Puustinen, Rosa Auramo 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 14:03. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisätään kohta 17. Ulkosuhdeasiat (vuosijuhlakutsuja tullut). 

4. Pöytäkirjan 6/18 tarkastaminen 

- Hyväksytään. 

5. Ilmoitusasiat  

- Hallituksen kämppäapprot tulossa torstaina 22.2. 

6. Menneet tapahtumat 

- Cv-klinikka 13.2. 

i. Tapahtumasta saatu hyvää palautetta osallistujilta.  

- Ystävänpäiväsitsit- ja bileet 14.2. 

i. Sitsit ja bileet sujuivat hyvin.  

Bileissä oli todella paljon osallistujia.  

Bileiden tuotto tarkentuu myöhemmin. 

- Tiedekuntapäivä 15.2. 

i. Kivilähde, Rantanen ja Pajunen olivat hallituksesta paikalla. 

ii. Henkilökunnalle tehty työhyvinvointikysely, jota käytiin tiedekuntapäivässä läpi.  

iii. Yhtenä huomiona tiedekuntapäivässä: maistereiksi ja tohtoreiksi valmistuvia liian 

vähän. 

7. Talousasiat 

- Erotiikkasitsien ja eroottisten ystävänpäiväbileiden maksut hoidetaan Opexin kanssa. 

8. Kopoasiat 



- EduGrow konferenssi 19.4. klo 10-15 

i. Avoin opiskelijoille, professoreille ja muulle henkilökunnalle. 

ii. Tilaisuudessa osallistujat saavat esitellä omia tutkimuksiaan. 

iii. Alkupaneeliin pyydetty yhtä opiskelijajäsentä. Laura Puumalaa ehdotettu. 

iv. Opiskelijat voivat lähettää oman abstraktinsa 16.3. mennessä. 

v. Seuraava työyhteisötoimikunnan kokous 20.3.  

- Koponeuvostossa (13.2.) käydyt asiat  

i. Puhuttu muun muassa koulutuspoliittisesta vaikuttamisesta.  

ii. Uutena konseptina TYY:n kopokahvit jokaisen kuukauden viimeinen perjantai kello 

14:00-15:00.  

iii. Jotkut järjestöt keränneet erikseen kopo-palautetta. Mietintään saman konseptin 

aloittaminen myös Katkolla. 

 

Kokoustauko ajassa 14:29-14:32.  

 

9. Kevätkokouksen ajankohta 

- Päätetään järjestää kevätkokous 27.3. klo 17:00. 

10. TYY:n seuraavat koulutukset 

- Koulutus EU:n tietosuoja-asioista ja jäsenluettelon ylläpitämisestä 27.2. klo 16 

(puheenjohtajille). 

- Koulutus TYY:n avustuksista 1.3. klo 15 (puheenjohtajille). 

- Yhdenvertaisuuskoulutus 5.3. klo 16-18 (kaikille kiinnostuneille hallituslaisille). 

Ilmoittautuminen viimeistään 4.3. mennessä tyy-järjestosihteeri@utu.fi. 

11. Prodekon (Aalto-yliopiston tuotantotalouden kilta) ehdotus sitsiyhteistyöstä 

- 14.3. ajankohta hieman huono, sillä Katkon gaala on saman viikon perjantaina. 

- Kiinnostusta yhteisille sitseille löytyy, mikäli mukaan saataisiin kolmas ainejärjestö. 

- Päätetään alustavasti lähteä mukaan. Sovitaan yksityiskohdista tarkemmin Prodekon kanssa. 

- Tapahtumavastaavat ottavat yhteyttä Prodekon yhteyshenkilöön. 

12. Kirjoitukset Wirikkeeseen 

- Pyritään tarjoamaan valmis aihe tai teema kirjoittajille. 

- Kysytään mahdollisia kirjoittajia suoraan 

i. LLEES-edustaja 

ii. Alli Alho, Specian yhteyshenkilö 

iii. Alumnit 

iv. Henkilökunta 

v. Akavan erityisalojen opiskelijoiden puheenjohtaja 

- Jos emme saa tarpeeksi kirjoittajia, hallitus hoitaa kirjoittajat tai kirjoittaa itse. 

13. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Ei ilmoitettavaa. 



14. Sopo & Liikunta-asiat 

- Lajikokeiluun ilmoittautunut tähän mennessä neljä.  

Jatketaan tapahtuman mainostamista entistä tehokkaammin sosiaalisen median kanavissa. 

Ilmoittautuminen auki perjantaihin 23.2. asti. 

15. Toimikunnat  

- Gaala 

i. Tähän mennessä ilmoittautuneita 45, joista seitsemän avecia.  

ii. Jatketaan tapahtuman markkinointia jäsenille. 

- Duunisafari 

i. Ei ilmoitettavaa. 

16. Index-asiat  

- Hyvinvointitapahtuma 14.3. Publicumin aulassa. 

- Lähiöbussikierros ja karusellibileet 22.3.  

- Risteily- ja Beer pong -tapahtuma tulossa. 

- Vuosijuhlien ajankohta tarkentuu tällä viikolla.  

- Excursion suunnittelu aloitettu.  

17. Ulkosuhdeasiat 

- SHO:lta ja Kompleksilta kutsut vuosijuhliin.  

Kivilähde ja Pajunen kiinnostuneita osallistumaan Kompleksin vuosijuhlille. 

- Päätetään, että Rantanen ja Puustinen edustavat Katkoa Fobian vuosijuhlilla 3.3.  

18. Tulevat tapahtumat 

- Katkon paintball-lajikokeilu. 

19. Tiedotus 

- Tutkimushankkeen pelin testaaminen  

i. Anna Eskolalta tullut pyyntö testipelaajien hankkimiseen. 

ii. Ilmoittautumiset Anna Eskolalle osoitteeseen anlies@utu.fi. 

iii. Päätetään jakaa tapahtumaa jäsenistölle. 

- Viikkotiedotteeseen:  

i. Kasvis-seminaari 

ii. Katkon gaalan ilmoittautuminen 

iii. Haku duunisafariin  

iv. Paintball lajikokeilu 

20. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muuta esille tulevaa asiaa. 

21. Seuraava kokous 

- Maanantaina 26.2. klo 10-12 Macciavellin kabinetti 2. 

22. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 15:31. 

 

mailto:anlies@utu.fi


 

 

___________________  

Lassi Rantanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


