
Hallituksen kokous 11/19

Aika: Tiistai 9.4.2019 kello 8:11-10:11

Paikka: Macciavellin kabinetti 2

Paikalla: Sara Pajunen, Sofia Saarinen (poistuu kohdassa 18), Suvi Reini, Erika Järvinen, Ella Sirva, Meri Kärki, Veera 

Särkkä, Iida Vesanto, Helmi Puustinen

Poissa: Iida Jääskeläinen, Diana Marculescu

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Avataan kokous ajassa 8:11

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Todetaan kokouksen lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Lisätään kohtaan 13 Kevään hyvinvointitapahtuma

b. Hyväksytään esityslista tällä muutoksella

4. Pöytäkirjan 10/19 tarkastaminen

a. Lisätään kohtaan 8 Thaiboxing: Puustinen on lähettänyt Järviselle listan henkilöistä, jotka 

eivät ole vielä maksaneet osallistumisestaan

b. Lisätään kohtaan 8 Kevätkokous: Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH)

c. Tarkennetaan kohtaan 8 Jonnebileet: Yhteistyö muiden ainejärjestöjen kanssa ei toiminut, 

sillä kaikki järjestöt eivät hoitaneet vastuutaan

d. Tarkennetaan kohtaan 8 Kasvatuksen kevätpäivä: Alumni-iltapäivän konsepti ei toimi

e. Lisätään kohtaan 11 Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso: Katko ei aseta ehdolle vuoden 

opettajaa tai vuoden opintojaksoa järjestönä, sillä ehdokkaista ei päästy hallituksen 

kokouksessa yksimielisyyteen

f. Poistetaan kohdan 19 Viikkotiedotteesta: Oppimisanalyytiikatyöpaja

g. Tarkennetaan kohtaan 11 TYYn koponeuvosto: TYYn hallitus on kysellyt mahdollisesta 

kiinnostuksesta järjestää tiedekunnan järjestöjen kanssa yhteistä tapaamista TYYn 

koponeuvoston kanssa, keskusteltu Opexin kanssa tapaamisen järjestämisestä syksyllä

h. Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Iida Jääskeläinen ja Iida Vesanto



6. Posti

a. POP-pankilta saapunut avainlukulista Järviselle

7. Ilmoitusasiat

a. Tänään on Mikael Agricolan päivä

b. Tänään on eduskuntavaalien ennakkoäänestyksen viimeinen päivä

8. Menneet tapahtumat

a. Kasvisristeily ja Katkon bilebussi

i. Jääskeläinen pyytää Kasvisristeilyn järjestäjältä palautelomakkeen linkkiä 

ii. Vesanto myynyt risteilyn päivystyksessä noin 100€:lla haalarimerkkejä

iii. Katkon bilebussi oli menestys. Bussin ohjelma oli onnistunutta ja kuljetuksen hinta oli 

osallistujille kohtuullinen

iv. Jääskeläinen lähettää Salon Tilausmatkoille positiivista palautetta kuskista ja kyydistä

b. Opiskelijoiden ja henkilökunnan palautetilaisuus 8.4.

i. Paikalla palautetilaisuudessa oli kaksi henkilöä laitokselta ja kaksi hallituksen 

ulkopuolista henkilöä. Heidän lisäkseen hallituksesta oli paikalla Saarinen, Järvinen, 

Marculescu ja Vesanto 

ii. Tilaisuudessa paljon hyvää keskustelua, vaikka porukkaa ei ollutkaan paljoa paikalla

iii. Palautetilaisuudessa keskusteltiin muun muassa luentojen läsnäolopakosta, 

opintojen joustavuudesta ja vaihtoehtoisista suoritusmahdollisuuksista tietyille, 

pakollisille kursseille sekä mahdollisesta verkko-opintojen lisäämisestä esimerkiksi 

luentotallenteiden muodossa

9. Tulevat tapahtumat

a. Yliopiston sivuainemessut 9.4.

i. Saarinen menee päivystysvuoroon Vesannon tilalle klo 13-14 Sirvan seuraksi

b. Lautapeli-ilta 9.4.

i. Vesanto hoitaa tarjoilut lautapeli-iltaan ja lainaa Maunosta Katkon ja Opexin 

lautapelejä

ii. Keskusteltiin vaihtoehtoisista tiloista hengailuilloille, joita esimerkiksi TYS tarjoaa

c. Deadline-piiri 15.4.

i. Vesanto luonut Facebook-tapahtuman ja hoitaa Deadline-piirin mainostuksen

d. I/O-speksin teatteriekskursio 18.4.

i. Puustinen julkaisee maksutiedot Facebook-tapahtumassa. Maksun eräpäivä on 

huomenna 10.4.

10. Talousasiat



a. Kuitit

i. Päätetään maksaa Helmi Puustiselle 10,90€ ja 4,20€ Opex ry:n vuosijuhlalahjasta

ii. Päätetään maksaa Sofia Saariselle 50€ T-Klubin vuosijuhlaedustuksesta

b. Laskut

i. Päätetään maksaa 450€ MayDayMayhem -lipputilauksesta

ii. Päätetään maksaa 47,11€ Jonnebileiden haalarimerkeistä

iii. Päätetään maksaa 200€ Miika Suhoselle Katkon Gaalan valokuvauksesta

c. Laskutetaan KVS:ltä 100€ Wirikkeen sponsoroinnista

d. Laskutetaan Pulterit ry:ltä 94,50€ Katkon osuudesta Jonnebileistä

e. Hyväksytään Katkon kortilta maksu 2,50€ Opexin vuosijuhlakorttia varten

f. Budjetoidaan T-Klubin vuosijuhlalahjaan 15€

11. Koulutuspoliittiset asiat

a. Tiedekuntien dekaanien kaudet vuonna 2019

i. Pajunen saanut sähköpostia Turun yliopiston tiedekuntien dekaanien vaihtumisesta. 

1.8.2019 virassaan aloittava Turun yliopiston uusi rehtori ehdottaa dekaanien 

toimikausien jatkamista vielä syyslukukauden ajaksi, 31.12.2019 asti

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. SKOLin risteilykokous 3.4.

i. Särkkä ja Kärki osallistuneet risteilykokoukseen. Kokouksessa keskusteltu muun 

muassa SKOLin budjetista ja toimintasuunnitelmasta. Lisäksi keskusteltiin 

Supersitsien yhteyteen järjestettävästä työelämäpäivästä sekä mahdollisesta 

seuraavan vuoden Supersitsien järjestäjästä

b. Toukokuun työelämäekskursio

i. Legioona Oy ehdottanut sopiviksi työelämäekskursiopäiviksi 3.5., 6.5. ja 7.5. kello 10-

15 välille. Särkkä ehdottaa Legioonalle päiväksi perjantaita 3.5. ja kellonajaksi 10-12

c. SKOLin alumnipaneeli 16.4.

i. Särkkä mainostaa alumnipaneelia jäsenistölle

d. Reini vaihtanut Specian uuden logon Katkon nettisivuille

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Liikuntavuoro 10.4.

i. Liikuntavuoron lajina lentopallo

b. Katkon pesisvuoro



i. Puustinen kysynyt Fobialta ja T-Klubilta kiinnostusta yhteiseen pesisvuoroon. 

Saarinen kysyy Indexin kokouksessa muiden Indexin alajärjestöiden kiinnostusta 

mahdollisesti 8.5. pidettävään pesisvuoroon

c. Tuutorihaku

i. Tulevan syksyn fukseille valittu kuusi tuutoria. Maisteri- ja avoimen väylän 

opiskelijoille valittu kaksi tuutoria

ii. Vesanto keskustelee tuutoriparien jaosta vielä opinto-ohjaaja Tanja Viherän kanssa

iii. Uusien tuutoreiden ensimmäinen koulutuspäivä pidetään 14.5. Educariumilla. 

Koulutuspäivään pyritään saamaan vanhoja tuutoreita paikalle. Tuutoreiden toinen 

koulutuspäivä pidetään 13.8. 

d. Vesanto lähettänyt sopo-postia kasvis-listalle

e. Kevään hyvinvointitapahtuma

i. Keskustellaan kevään hyvinvointipäivän järjestämisestä. Päätetään järjestää 

hyvinvointitapahtuma syksyn hyvinvointiviikon yhteydessä. Keskusteltiin myös 

ensiapukoulutuksesta, joka pidettäisiin Saarisen toimesta tulevana syksynä

ii. Pop-Up Elokolon tutustumispäivä 23.4., Vesanto mainostaa tapahtumaa Katkon 

kanavissa

iii. Opiskelijoiden mielenterveyspäivää vietetään torstaina 25.4.

14. Index-asiat

a. Indexin tuutoreille järjestetään hengailuilta 2.5. klo 18 alkaen Ikituurin yläkerrassa

b. Indexin kevään viimeinen päivystys pidetään 8.5.

c. Indexin vappuviikon tapahtumat on päätetty ja julkaistu

d. Moni syksyn tapahtuman päivämäärä on selvillä

i. Sivuainemessut 27.8. klo 12.30-16

ii. Indexin aarteenmetsästys 28.8.

iii. Indexin kastajaiset 4.9.

iv. Turun yliopiston avajaiskarnevaalit ja TYYlikäs avaus 5.9.

v. Indexin fuksisitsit 12.9. ja sitsien jatkoina Indexin vuosijuhlien promobileet

vi. Opexin ja Indexin sitsit ja bileet 3.10.

vii. Indexin 66. vuosijuhla 11.10.

15. Yhteistyöasiat

a. Katkon, Fobian ja Dialectican yhteistyö syksyllä

i. Sirva ja Kärki ottavat Fobiaan ja Dialecticaan yhteyttä. Ehdotetaan syksyllä 

järjestettäväksi tapahtumaksi esimerkiksi yhteisiä sitsejä



b. Katkon ja T-klubin viinijooga

i. Viinijooga pidetään syksyllä

c. TYK ry:n Kuohuviinitanssiaiset

i. Jääskeläinen ja Pajunen osallistuvat tanssiaisiin

16. Wirike-asiat

a. Vesanto korjaa lehden mahdolliset kirjoitusvirheet 

b. Marculescu lähettää Wirikkeen Granolle painatukseen

17. Toimikunnat

a. Supersitsit-toimikunta

i. Paikka edelleen hakusessa

ii. SKOL budjetoinut 50€ Supersitsejä edeltävään työelämätapahtumaan

iii. Specia valmis tukemaan tapahtumaa esimerkiksi järjestämällä työpajan

iv. Keskusteltiin mahdollisista sitsien jatkobileistä. Pohdittiin ilmaislippujen hankkimista 

johonkin jatkopaikkaan, ei järjestetä omia bileitä

18. Muut päätösasiat

a. Katkon Vappu 2019

i. Väppiäinen

- Brunssi ja munajahti pidetään maanantaina 22.4. kello 12-14

- Sirva, Saarinen ja Vesanto tekevät ostokset Väppiäistä varten

ii. Tiistain ohjelma

- Kotibileitä ei saada järjestettyä, sillä muut ainejärjestöt vetäytyivät 

kotibileiden järjestämisestä

- Q-talon varauksen peruuttamisesta joudutaan maksamaan 125€, joka jaetaan

kolmen ainejärjestön kesken

- Pajunen peruuttaa Q-talon varauksen

- Tiistaina ei järjestetä Katkon virallista ohjelmaa

iii. MayDay Mayhem

- Järvinen maksaa liput, minkä jälkeen Pajunen noutaa ne kuluvan viikon 

aikana. Pajunen tekee Facebook-tapahtuman lippupäivystyksestä

- Tapahtuman yleinen lipunmyynti alkaa 16.4.

- Päätetään myydä liput erillisessä lippupäivystyksessä maanantaina 15.4. kello

12 alkaen

b. Turun kaupungin Tapahtumajärjestäjien infopäivä 8.5.



i. Ohjelma koetaan olevan suunniteltu hieman isommille järjestöille, joten 

juhlavastaavat eivät osallistu infopäivään

c. Syksyn fuksi-ilta

i. TuKY:n Parkin yläkerta varattu lauantaille 7.9. kello 16-03 ajaksi

ii. Markkinoidaan tapahtumaa fuksisaunana

19. Tiedotus

a. Viikkotiedotteeseen: Deadline-piiri, Mayday Mayhem -lipunmyynti, I/O-speksin 

teatteriekskursio, Alumnipaneeli

b. Vapputiedote: Indexin ja Katkon vapputapahtumat

20. Muut esille tulevat asiat

a. Saarinen ja Sirva käyvät ostamassa Ikeasta jo aiemmin budjetoidun kahvi- ja tarjoiluastiaston

21. Seuraava kokous

a. Seuraava kokous pidetään maanantaina 15.4. kello 10-12

22. Kokouksen päättäminen

a. Päätetään kokous ajassa 10:11

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Suvi Reini

sihteeri

   _________________________

Iida Jääskeläinen

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Iida Vesanto

pöytäkirjantarkastaja


