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Hallituksen kokous 25/18 
Pöytäkirja 
 
Aika:   Ti 16.10.2018 klo 8:17-9:54 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 1  
Paikalla:  Lassi Rantanen, Goran Ivanis, Annika Dahlqvist, Helmi Puustinen (poistui kohdassa 17), Jessica 

Jormanainen, Julia Kuitunen, Meri Kärki (saapui kohdassa 6), Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Veera 
Oksa 

Poissa:   Rosa Auramo, Tira Kivilähde 

  

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 8:17. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisätään kohta 8. Tietosuoja-asiat 

4. Pöytäkirjan 24/18 tarkastaminen 

- Hyväksytään muutoksitta. 

5. Ilmoitusasiat  

- Hallituksen pestien esittelyt Instagramissa alkaneet. 

6. Menneet tapahtumat. 

- LinkedIn-koulutus 9.10. 

i. Tapahtuma saanut hyvää palautetta osallistujilta. 

7. Talousasiat 

- Kakskertatalon lasku ei ole vielä saapunut. Auramo maksaa laskun, kun se saapuu. 

- Laskut:  

i. Päätetään maksaa fuksimökin tilavuokra 60€ Kakskertaseura ry:lle. 

- Kuitit: 

i. Päätetään maksaa Saariselle 40€ Indexin vuosijuhlalahjasta. 

8. Tietosuoja-asiat 

- Päätetään luoda nettisivuille rekisteriselosteet ylläpitämistämme rekistereistä (jäsen-, 

alumni-, sähköposti- ja tapahtumarekisterit). Rekisteriselosteen tarkoituksena tiedottaa 

jäsenille mihin tietoja käytetään.  

- Jokaisella osa-alueella oma vastuuhenkilö:  



i. Auramo: jäsenrekisteri 

ii. Jormanainen ja Dahlqvist: alumnirekisteri 

iii. Saarinen: sähköposti 

iv. Oksa: tapahtumarekisteri 

 

9. Kopoasiat 

- Lausunto: Kasvatustieteiden tiedekunnan johtokunnan täydentäminen 

i. Kopot välittäneet lausunnon TYY:n koposihteerille. 

- Viestintätyöryhmän kokous 

i. Pajunen osallistui ensimmäiseen kokoukseen. 

ii. Kokouksessa käsitelty Utu.fi-sivuston uudistusta: uusi ulkomuoto ja sisältö. 

• Tarkoituksena luoda selkeämpi ja tiiviimpi kokonaisuus. 

iii. Tiedekunnan slogan-kilpailu 

• Kasvatustieteiden tiedekunnalla ei vielä ole omaa slogania, joten sloganin 

valitsemiseksi järjestetään kilpailu. 

10. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Word-koulutus 

i. Päätetään järjestää koulutus torstaina 1.11. 

- Suunnitteilla työelämäexcu marraskuulle. 

i. Kohde vielä etsinnässä. 

11. Sopo & Liikunta & Kulttuuri 

- Lokakuun lajikokeilu 23.10. 

i. Ilmoittautuminen päättyy sunnuntaina 21.10. 

- Lokakuun hengailu 30.10. (kehon- ja mielenhuolto)  

i. Tapahtuma on julkaistu Facebookissa. 

- Viini- ja juustoilta 

i. TYY:n saunalla 8.11. klo 18-22. 

ii. Kuitunen varaa tilan ja luo tapahtuman Facebookiin. 

12. Projektit 

- Katkon Colleget 

i. Osa collegen tilanneista ei ole vielä maksanut omaansa.  

ii. Päätetään kuitenkin laittaa tilaus eteenpäin heti kun suurin osa on maksanut 

omansa. 

- Hyväntekeväisyysmerkki 

i. Käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

13. Toimikunnat  

- Gaala  



i. Toimikunta kartoittaa Turun alueen juhlatiloja ja on pyytänyt tarjouksen 

useammalta juhlapaikalta. Palataan asiaan, kun juhlapaikka on löytynyt. 

ii. Sponsoreita etsitään vielä lisää.  

- Duunisafari 

i. Duunisafaripaikat on nyt arvottu! 

ii. Syyskokouksessa rekrytoidaan uusia duunisafaritiimiläisiä, sillä vanhoista tiimiläisistä 

moni on lopettamassa.  

- Supersitsitoimikunta 

i. Supersitsit järjestetään Turussa 2019 syksyllä. 

ii. Päätetään perustaa toimikunta syyskokouksessa ja sen toiminta aloitetaan keväällä 

2019.  

14. Index-asiat  

- Ei uutta ilmoitettavaa 

15. Tulevat tapahtumat 

- Hallituskähmintä 16.10. 

- Kauheat pariutumisbileet 18.10. 

i. Kuitunen ja Pajunen lipunmyyntiin Storageen klo 01:00-02:00. 

- Punaiset sitsit ja bileet 14.11.  

i. Järjestelyt hyvällä mallilla! 

ii. Tapahtuma julkaistaan Facebookissa tällä viikolla. 

iii. Ilmoittautuminen alkaa 24.10. 

16. Tiedotus 

- Viikkotiedotteeseen:  

i. Liikuntakokeilu trampolini parkissa 22.10. 

ii. Syyskokous 5.11.  

17. Muut esille tulevat asiat 

- Hallituksen pestiesittelyt alkavat Instagramissa ja jatkuvat syyskokoukseen asti. 

- Pajunen on tehnyt vuosijuhlaonnittelukortit Kassos ry:lle ja Emile ry:lle.  

18. Seuraava kokous 

- Ti 23.10 klo 8-10 kabi1 

19. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 9:54. 

 

 

 

___________________  

Lassi Rantanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


