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Hallituksen kokous 31/18 
Pöytäkirja 
 
Aika:             Ma 26.11. klo 10:04-11:34 
Paikka:            Macciavellin kabinetti 2 
Paikalla:  Tira Kivilähde, Goran Ivanis, Annika Dahlqvist (saapui kohdassa 4), Jessica Jormanainen, Julia Kuitunen, 

Meri Kärki (saapui kohdassa 6), Rosa Auramo, Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Veera Oksa 
Poissa:  Lassi Rantanen, Helmi Puustinen 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Varapuheenjohtaja avaa kokouksen 10:04. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään. 

4. Pöytäkirjan 30/18 tarkastaminen 

- Muokataan kirjoitusasu selkeämmäksi kohdassa 10. Kopoasiat: ”Jaetaan tietoa SOOLin 

jäsenyydestä, kun pedagogisten opintojen opiskelijavalinnat tulevat eli kesäkuun 

alkupuolella.  

- Hyväksytään näillä muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat 

- Olemme saaneet kokoukseen vieraaksi ensi vuoden hallituksesta Erika Järvisen tutustumaan 

kokouskäytäntöihin. 

6. Menneet tapahtumat 

- Deadline-piiri 20.11. 

i. Sujui mukavasti. Paikalla noin 10 osallistujaa. 

- Työelämäekskursio 21.11. 

i. Erittäin mielenkiintoinen tapahtuma, joka täytti kaikki odotukset. Järjestelyt 

lääketieteellisen tiedekunnan koulutuksen kehittämisyksikössä oli hoidettu 

erinomaisesti. Tapahtumasta sai todella paljon hyviä vinkkejä ja ideoita tulevaisuutta 

varten. Osallistujilta saatu erinomaista palautetta kyselyn kautta. 

- Ota lapsi mukaan töihin -päivä 



i. Pajunen ja Kärki olivat Maunossa päivystämässä, kun ryhmä 3-6-vuotiaita lapsia 

saapui esittelykierroksella Maunoon kuulemaan opiskelusta ja opiskelijaelämästä 

yleisesti.  

- Katkon pikkujoulut 24.11. 

i. Ensi vuotta varten luodaan testamentti pikkujoulujen järjestämistä varten ja valitaan 

selkeämmin yhteyshenkilö ohjeistamaan fukseja järjestelyissä. Yhteyshenkilö voisi 

mahdollisesti olla toinen tai molemmat tapahtumavastaavista.  

ii. Pikkujouluista on herännyt paljon keskustelua jälkikäteen. Erityisesti jotkut 

ohjelmanumerot olivat hieman sopimattomia pikkujoulujuhlaan. Jatkossa 

ohjeistetaan paremmin, mitä ohjelmaa juhlassa on sopivaa järjestää. 

7. Talousasiat 

- Joulupäivystyksen budjetointi 

i. Budjetoidaan 50 euroa joulupäivystyksen tarjoiluihin. 

- Kuitit 

i. Päätetään maksaa Saariselle 11,94€ uusien ja vanhojen illan tarjoiluista. 

ii. Päätetään maksaa Pajuselle 45,99€ palauteillan tarjoiluista. 

- Maksut 

i. Päätetään maksaa Mari van den Bergille 50€ Wirikkeen päätoimittajan palkkiota.  

- Laskut 

i. Olemme saaneet Turun Upseerikerholta laskun punaisten haalareiden sitseistä. 

Välitämme laskun TSTS ry:lle. 

8. Wirike 

- Wirike on valmistumassa tänään 26.11., joten se voidaan julkaista tällä viikolla. 

- Paperinen versio julkaistaan ennen joulua. 

9. Hyväntekeväisyysmerkki  

- Opex ei lähde mukaan yhteistyöhön, joten päätetään tilata merkkejä 100 kpl.  

- Merkin suunnittelu on käynnissä. Auramo hoitaa merkin suunnittelun ja tilauksen. 

10. Toimikunnat 

- Katkon Gaalan sponsori: Kansanvalistusseura 

i. Toivovat koko vuoden kestävää yhteystyötä, johon kuuluisi 5-10 päivitystä 

sosiaalisessa mediassa vuoden 2019 aikana. Tarkoituksena olisi esitellä 

Aikuiskasvatuksen Aina-median ja KVS:n teemoja kasvatustieteiden opiskelijoille ja 

muille aiheesta kiinnostuneille. Lisäksi yhteistyöhön kuuluisi Aikuiskasvatuksen Aina-

median blogiin kirjoittaminen vuonna 2019.  

11. Kopoasiat 

- Marraskuun koponeuvosto 27.11. klo 16-18 

i. Laitetaan kokouksen ajankohta eteenpäin uuden hallituksen kopo-toiminnasta 

kiinnostuneille. 

- YVV- ja alumnitoimikunta 



i. Pajunen jatkaa Rantasen tilalla toimikunnan jäsenenä.  

- KTL:n Koulutuksien valmisteluryhmä: aikuiskasvatustieteen varajäsen 

i. Varajäsentä ei ole vielä löytynyt. 

12. Työelämä- ja Specia-asiat 

- SKOL:in vuosikokous 19.11. 

i. Jäsenmaksun suuruudeksi päätettiin ensi vuodeksi 50€. Summan suuruus 

tarkistetaan joka vuosi, joten jäsenetujen muutosten myötä myös jäsenmaksun 

suuruus saattaa muuttua.  

ii. Kokouksessa ollut puhetta päätösasioista tiedottamisesta aikaisemmin, jotta kaikki 

jäsenjärjestöt voisivat keskustella aiheista etukäteen hallitusten kesken. 

iii. Kasvisristeily järjestetään alustavasti 4.4.2019. Kasviskokous järjestetään 

kasvisristeilyllä ennen kaiken muun ohjelman alkua. 

iv. SKOL toimii kasvatustieteilijöiden brändin rakentajana, sekä jäsenjärjestöjen apuna 

ja linkkinä eri kaupunkien järjestöjen välillä.  

v. Jatkossa SKOLin järjestämien tapahtumien osallistujalistat käydään läpi 

jäsenjärjestöjen toimesta, jotta varmistutaan siitä, että osallistujat ovat jäseniä. 

vi. Pääsykoekyselyä ei käyty kokouksessa läpi, sillä kaikki eivät olleet vastanneet.   

SKOL tekee koonnin kyselystä ja saaduista vastauksista. 

- Työelämäekskursio vol. 2 4.12. 

i. Ilmoittautuminen avattu tänään 26.11. ja se on avoinna sunnuntaihin 2.12. asti.  

13. Sopo & Liikunta-asiat 

- Katkon ja T-klubin jooga 29.11. 

i. Tapahtumaan on tällä hetkellä tulossa noin 10 osallistujaa. Kärki mainostaa 

tapahtumaa vielä somessa. 

14. Index-asiat  

- Rantanen tekee Saariselle valtakirjan Indexin syyskokoukseen.   

15. Tulevat tapahtumat 

- Katkon joulukuun päivystys 4.12. 

i. Käytännön asiat:  

1. Leipominen: Auramo, Jormanainen ja Dahlqvist leipovat joulutortut 

maanantaina.  

2. Kaupasta: pipareita, glögiä, gluteenittomia vaihtoehtoja.  

ii. Päivystysvuorot 11.45-13 

1. Kaikki hallituslaiset ovat mahdollisuuksien mukaan paikalla. Rantanen ja 

Pajunen hoitavat päivystyksen käytännön asiat.  

- Katkon yhteislähtö Tonttujuoksuun 15.12. 

i. Ilmoittautuminen on nyt auki. Pajunen mainostaa tapahtumaa lisää, jotta saadaan 

lisää jäseniä mukaan. 

- Katkon KV-tapahtuma viikolla 50 



i. Ivanis on varannut Halisten kerhotilan tapahtumaa varten 11.12. kello 12 alkaen. 

Keskustellaan ensi kokouksessa, monelta tapahtuma voisi alkaa. 

16. Tiedotus 

- Viestintätyöryhmän kokous:  

i. Slogan-kilpailun voittaja: ”Koulutus luo tulevaisuuden”.  

ii. Uudet www.utu.fi nettisivut julkaistaan tällä viikolla. 

- Viikkotiedotteeseen: 

i. Indexin syyskokous 

ii. Joulukuun päivystys 

iii. Muistutus alumnipankista 

iv. Työelämä excursion ilmoittautuminen 

v. Wirike 

17. Muut esille tulevat asiat 

- Itsenäisyyspäivän soihtukulkue kello 16 alkaen 

i. Alustavasti sovittu, että Saarinen osallistuu. Keskustellaan airueista ensi 

kokouksessa. 

- Opintopisteiden haku 

i. Hallituksen jäsenillä oikeus hakea opintopisteet kuluneesta hallitusvuodesta. Lisäksi 

jokainen hallituslainen luo toimintakertomuksen menneen vuoden itse järjestämistä 

tapahtumista ja testamentin omista pesteistä ensi vuoden hallituslaisia varten. 

18. Seuraava kokous 

- Seuraava ja vuoden viimeinen kokous pidetään 4.12. klo 10-12. 

19. Kokouksen päättäminen 

- Varapuheenjohtaja päättää kokouksen 11:34. 

 

 

___________________  

Sara Pajunen 
hallituksen varapuheenjohtaja 
 

 

http://www.utu.fi/

