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Hallituksen kokous 27/18 
Pöytäkirja 
 
Aika:             Ke 31.10. klo 12:03-13:41. 
Paikka:            Macciavellin kabinetti 1 
Paikalla:  Lassi Rantanen, Tira Kivilähde, Annika Dahlqvist, Helmi Puustinen, Jessica Jormanainen, Julia Kuitunen, 

Meri Kärki, Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Veera Oksa 
Poissa:  Goran Ivanis, Rosa Auramo 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 12:03 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisätään kohtaan 6. Menneet tapahtumat 

i. Sopo-tapaaminen 

ii. Kehon- ja mielenhuolto 

- Lisätään kohtaan 14. Tulevat tapahtumat 

i.  SKOLin vuosikokous 

- Lisätään kohta 8. Sääntömuutoksen valmistelu 

4. Pöytäkirjan 26/18 tarkastaminen 

- Hyväksytään. 

5. Ilmoitusasiat  

- Rekisteriselosteiden valmistelu  

i. Rekisteriselosteiden pohjat valmiina marraskuun loppuun mennessä. Jokainen 

rekisteriselosteen vastuuhenkilö muokkaa oman vastuualueen selostettaan tarpeen 

mukaan. Valmiit rekisteriselosteet tämän vuoden aikana. Ilmoitetaan jäsenistölle 

rekisteriselosteiden tarkoituksesta. 

- Porthanin päivän kulkue 9.11. 

6. Menneet tapahtumat 

- Indexin kopo-tapaaminen 23.10. 

i. Paikalla paljon uusia hallituksen ulkopuolisia jäseniä. Keskusteltiin muun muassa 

tenttis-tilojen karsimisesta, sisäilmaongelmista ja sivuainemessuista.  

- Trampolin Park 23.10. 



i. Paikalla kahdeksan osallistujaa. Tapahtumasta saatu positiivista palautetta 

osallistujilta.  

- Soponeuvosto  

i. Paikalla yhdeksän ainejärjestön sosiaalipoliittiset vastaavat. 

ii. Keskusteltiin:  

1. Hallituskähmintä nimestä ja siitä pitäisikö sitä traditiosta huolimatta 

muuttaa.  

2. Häirintäyhdyshenkilön pestin liittämisestä osaksi sosiaalipoliittisen vastaavan 

pestiä. Lisäksi keskusteltu uudesta nimestä pestille. Uudeksi nimeksi 

ehdotettu yhdenvertaisuusvastaavaa. Sosiaalipoliittinen vastaava olisi näin 

myös enemmän mukana tasa- ja yhdenvertaisuus toiminnassa. 

3. Kritiikki ry:llä ollut tapana järjestää uusille opiskelijoille kokous, jossa 

kerrotaan sosiaalipoliittisen vastaavan toiminnasta. Kokouksesta on saanut 

merkinnän pilttipassiin. Lisäksi Kritiikki ry kerää jäseniltä palautetta sopon 

toiminnasta sekä sähköisellä että paperisella lomakkeella, jotta tavoitetaan 

useampi jäsen. Uusille opiskelijoille järjestetään myös Turku tutuksi -

rastikierros, jossa kierretään historiallisesti merkittäviä kohteita ja 

muistomerkkejä.  

4. YTHS laajentaa toimintaansa vuonna 2021 koskemaan myös AMK-

opiskelijoita. YTHS:lle kuuluvien henkilöiden määrä kaksinkertaistuu, jonka 

vuoksi maksu muuttuu erilliseksi lukuvuosimaksusta. Maksu on kuitenkin 

pakollinen kaikille. Käyntimaksut poistuvat, mutta erikoislääkärimaksut 

pysyvät. Palveluajat laajenevat asiakasmäärän kasvun myötä. 

5. OpintoVartu: yliopistoyhteisön hyvinvointi sunnitelma, jossa kaikki 

hyvinvointipalvelut löytyvät saman katon alta. Tarkoituksena puuttua 

ristiriitatilanteisiin varhaisessa vaiheessa ja ratkaista ne yhdessä. 

6. Liikunta-asiat: liikunta- ja sopo-vastaava toimivat paljon yhdessä. OLL 

tarjoaa veloituksettoman tapaturmavakuutuksen jäsenyhteisön 

järjestämässä tapahtumassa, jos tapahtumasta ilmoitettu etukäteen. 

Lisätietoa löytyy OLL:n sivuilta. 

7. Liikuntaedunvalvonta 2019: liikkuvakouluhanke: arki liikunnallisemmaksi. 

Yliopistolla lisätty taukoliikuntapaikkoja ja matalan kynnyksen 

liikuntatapahtumia. 

- Laitosneuvottelu 26.10. 

i. Käytiin läpi uusia www-sivuja.  

ii. Puhuttiin laitoksen taloudesta, joka on todella niukka ja on niukempi vuonna 2019.    

- Kehon- ja mielenhuolto 

i. Paikalla 14 osallistujia. Osallistujilta saatu todella hyvää palautetta.  

7. Talousasiat 



- Budjetointi viini- ja juustoiltaan 

i. Budjetoidaan 80€ viini- ja juustoillan tarjoiluihin. 

- Kuitit: 

i. Päätetään maksaa Tira Kivilähteelle 50€ vuosijuhlaedustuksesta. 

ii. Päätetään maksaa Sara Pajuselle 50€ vuosijuhlaedustuksesta. 

iii. Päätetään maksaa Sofia Saariselle 50€ vuosijuhlaedustuksesta. 

iv. Päätetään maksaa Meri Kärjelle 50€ vuosijuhlaedustuksesta. 

v. Päätetään maksaa Julia Kuituselle 9,95€ ATK-YTP rastikierroksen tarvikkeista. 

8. Sääntömuutoksen valmistelu 

- Tuodaan syyskokouksessa esille, että sääntömuutosta aletaan valmistella. Prosessi on aikaa 

vievä, joten päätämme, että seuraava hallitus toimikautensa alussa kutsuu koolle 

työryhmän, joka alkaa valmistella sääntömuutosta.   

9. Projektit & Toimikunnat 

- Katkon Colleget on tilattu. 

- Duunisafari 

i. Tiimiä täydennetään. 

- Gaala  

i. Tähän mennessä ollaan saatu kaksi sponsoria. 

ii. Paikka varmistuu kahden viikon sisällä. 

10. Kopoasiat 

- Kampuskappeli palauteillan paikkana. 

11. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Word-koulutus 1.11. 

- Excu  

i. Lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikkö innokkaasti mukana. 

Excun ajankohdaksi mietitty keskiviikkoa 21.11. 

ii. TOK:lle excu keväällä. Dahlqvist on yhteydessä TOK:in yhteyshenkilöön. 

12. Sopo & Liikunta-asiat 

- Deadlinepiiri viikolla 47 tiistaina 20.11. kello 12-15. 

i. Saarinen hoitaa järjestelyt. Tilaksi mietitty seminaarihuonetta 359. 

- Katkon jooga tiistaina 27.11.  

i. Kärki hoitaa järjestelyt  

13. Index-asiat 

- Academic Munchiesin käytännön järjestelyt: 

i. Pajunen hoitaa tarjottavien valmistuksen.  

ii. Myyntivuorot: 

1. 11.00-12.00 Kuitunen ja Saarinen 

2. 12.00-13.00 Oksa, Dahlqvist ja Jormanainen 

- Kotibileet 21.11. Q-talolla 



14. Tulevat tapahtumat 

- Viini- ja juustoilta 8.11.  

i. Ilmoittautuminen täyttyi alle neljässä minuutissa. 

- Punaiset sitsit ja bileet 14.11. 

i. TYK ry:n ja Katko ry:n kiintiöt täyttyivät alle minuutissa. 

- SKOLin vuosikokous 

i. 19.11. Helsingissä kello 17-20 

ii. Päätetään antaa Dahlqvistille Katkon äänioikeus kokouksessa. Rantanen valmistelee 

tarvittavan valtakirjan. 

15. Tiedotus 

- MobilePaysta, uusista merkeistä ja päivystyksestä tiedottaminen. 

- Viikkotiedotteeseen: 

i. Pikkujoulujen ilmoittautuminen 

ii. Academic Munchies 7.11. 

iii. Syyskokous 5.11. 

iv. Specian gradustipendihaku  

v. Viini- ja juustoilta 

vi. Lättyjä ja lätinää 

vii. Duunisafaritiimin haku 

16. Muut esille tulevat asiat 

- Rantanen on alustavasti sopinut jonnesitsien ja -bileiden järjestämisestä uudelleen 

28.3.2019 yhdessä Iva ry:n, Skandica ry:n ja Pulterit ry:n kanssa.  

i. Tapahtumavastaavat varaavat baarin ja laittavat tiedon testamentteihin uusia 

tapahtumavastaavia varten. 

- Rantanen aikoo lopettaa YVV- ja alumnitoimikunnassa tämän vuoden lopussa. Järjestetään 

paikasta avoin haku.  

17. Seuraava kokous 

- Keskiviikkona 7.11. kello 9.00-11.00 

18. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 13:41. 

 

 

 

___________________  

Lassi Rantanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


