
Hallituksen kokous 12/19

Aika: Maanantai 15.4.2019 kello 10:08-11:57

Paikka: Macciavellin kabinetti 1

Paikalla: Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Iida Jääskeläinen, Suvi Reini, Ella Sirva, Veera Särkkä, Iida Vesanto (saapuu 

kohdassa 15) 

Poissa: Erika Järvinen, Diana Marculescu, Meri Kärki, Helmi Puustinen

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Avataan kokous ajassa 10:08

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Hyväksytään esityslista ilman muutoksia

4. Pöytäkirjan 11/19 tarkastaminen

a. Tarkennetaan kohtaan 8 Opiskelijoiden ja henkilökunnan palautetilaisuus 8.4.: Paikalla 

palautetilaisuudessa oli kaksi henkilöä laitokselta ja kaksi hallituksen ulkopuolista henkilöä 

b. Tarkennetaan kohtaan 13 Kevään hyvinvointitapahtuma: Pop-Up Elokolon tutustumispäivä 

23.4., Vesanto mainostaa tapahtumaa Katkon kanavissa

c. Korjataan kohtaan 16 Wirike-asiat: Marculescu lähettää Wirikkeen Granolle painatukseen

d. Lisätään kohtaan 17 Supersitsit: Keskusteltiin mahdollisista sitsien jatkobileistä. Pohdittiin 

ilmaislippujen hankkimista johonkin jatkopaikkaan, ei järjestetä omia bileitä

e. Lisätään kohtaan 18 MayDay Mayhem: Järvinen maksaa liput, minkä jälkeen Pajunen noutaa 

ne kuluvan viikon aikana. Pajunen tekee Facebook-tapahtuman lippupäivystyksestä

f. Lisätään kohtaan 20 Muut esille tulevat asiat: Saarinen ja Sirva käyvät ostamassa Ikeasta jo 

aiemmin budjetoidun kahvi- ja tarjoiluastiaston

g. Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla 

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Saarinen ja Särkkä

6. Posti

a. Ei saapunutta postia

7. Ilmoitusasiat



a. Kasvismökin ilmoittautuminen alkaa tänään klo 12

b. Katkon punaiset -WhatsApp-ryhmä on perustettu

c. Bingokone on ollut lainassa eri ainejärjestöillä

d. Educariumin kellarikerros menossa mahdollisesti lattiaremonttiin, joten Katkon ja Opexin 

toimisto joudutaan siinä tapauksessa tyhjentämään 2. kerroksen biologian luokkaan remontin

ajaksi

8. Menneet tapahtumat

a. Yliopiston sivuainemessut 9.4.

i. Tapahtumaa oli markkinoitu hyvin järjestäjille, mutta ei opiskelijoille

ii. Sivuainemessuilla ei ollut paikalla montaa osallistujaa, mutta haalarimerkkejä saatiin 

myytyä muutamia

iii. Pajunen laittaa palautetta sivuainemessujen järjestäjille

b. Lautapeli-ilta 9.4.

i. Tapahtuma oli onnistunut, paikalla noin 15 henkilöä ja myös yksi vaihto-opiskelija

c. PiccuMaccian Launch Party 11.4.

i. Pajunen ja Järvinen osallistuneet. PiccuMaccian henkilökunnalle ehdotettu Katkon 

oman nimikkodrinkin ideoimista

9. Tulevat tapahtumat

a. MayDay Mayhem -lipunmyynti 15.4.

i. Jääskeläinen on vastuussa päivystyksestä, muut hallituslaiset ovat 

mahdollisuuksiensa mukaan paikalla. Mahdollisesti jäljelle jäävät liput myydään 

tämän päivän Deadline-piirissä

b. Deadline-piiri 15.4.

i. Ei uutta käsiteltävää

c. I/O-speksin teatteriekskursio 18.4.

i. Puustinen lähettää I/O-speksin Facebook-tapahtumaan saapumisohjeet

d. Katkon Vappu 2019

i. Väppiäinen 22.4.

- Pajunen tuo käteiskassan sekä haalarimerkit ja on vastuussa 

merkkimyynnistä. Pajunen promoaa Katkon hyväntekeväisyysmerkkiä 

mielenterveysviikon kunniaksi

ii. Katkon ja T-klubin viinijooga 23.4.

- Saarinen ollut yhteydessä T-Klubiin. Päätetään järjestää viinijooga tiistaina 

23.4. klo 14-16. Tapahtumaan ei pyydetä virallista joogaohjaajaa. Kysellään T-



Klubilta vetäjää tapahtumaan. Viinijooga järjestetään todennäköisesti 

jossakin puistossa

iii. Vapputanssiaiset: Katkon boolitus 30.4.

- Katko järjestää boolitarjoillun Vapputanssiaisten yhteydessä

- Hallitukselle epäselvää, onko tarkoitus ilmoittaa Vapputanssiaisiin osallistuvat

ainejärjestöt mukaan TYYn boolikarttaan. Saarinen kysyy asiasta Indexiltä ja 

Pajunen TYYltä

iv. Vappukulkue 30.4.

- Reini toimii vappukulkueessa lippu-upseerina, kaksi airuetta päätetään 

myöhemmin

e. Kevään työelämäekskursio: Legioona Oy 3.5. klo 10-12

i. Särkkä luo Facebook-tapahtuman tällä viikolla, kun Reini on luonut tapahtumaan 

bannerin. Työelämäekskursion maksimiosallistujamäärä on 15 henkilöä ja 

ilmoittautuminen avataan tämän viikon lopussa 

10. Talousasiat

a. Hyväksytään Katkon kortilta menneet maksut 

i. 2,25€ ja 29,19€ sääntömääräisen kevätkokouksen tarjoiluihin

ii. 13,40€ ja 8,98€ T-Klubin vuosijuhlalahjaan ja lahjatarvikkeisiin

b. Turun yliopisto maksanut 90€ laitoksen ja 80€ tiedekunnan Gaala-edustuksesta

c. Pulterit ry maksanut 94,50€ Jonnebileiden tasauksesta

d. Kuitit

i. Päätetään maksaa Iida Jääskeläiselle 40€ TYK ry:n vuosijuhlaedustuksesta

ii. Päätetään maksaa Sara Pajuselle 40€ TYK ry:n vuosijuhlaedustuksesta

e. Laskut

f. Puuttuvat menneiden tapahtumien osallistumismaksut, joista Järvinen pistää 

maksumuistutukset eteenpäin

i. Katkon kaverisitsit

ii. Kasvisristeilyn bilebussi

iii. Maaliskuun lajikokeilu: Thaiboxing

iv. I/O-speksiekskursio hieman myöhemmin

g. Budjetoidaan Väppiäisen tarjoiluihin 60€

h. Budjetoidaan TYK ry:n vuosijuhlalahjaan 15€

i. Budjetoidaan tyytyväisyyskyselyn palkintoihin 20€

j. Talousvastaava Järvinen tekee talouden osavuosikatsauksen kevätkauden loppuun mennessä



11. Koulutuspoliittiset asiat

a. Tapaaminen opintoasioista 7.5.

i. Laura Eklund, Pajunen ja Marculescu tapaavat opintoasioiden merkeissä 7.5. klo 10

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. Särkkä osallistunut SKOL-vastaavien tapahtumaan Helsingissä 

i. SKOL tekee jäsenistölle tiivistetyn tiedotteen toiminnastaan

ii. Tapahtumassa mietitty mm. SKOL-vastaavien roolia ja SKOLin arvoja. Käyty myös läpi 

SKOLin suunnittelemaa ohjelmaa syksyn Supersitseille

b. SKOLin alumnipaneeli on huomenna, ja Särkkä mainostaa sitä jäsenistölle 

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Katkon ja Sklubin pesisvuoro 6.5.

i. Päätetään järjestää pesisvuoro maanantaina 6.5. klo 14 alkaen

ii. Sklubi varaa pesiskentän, Puustinen tekee Facebook-tapahtuman

b. Toukokuun hyvinvointitapahtuma

i. Hallitus on pohtinut Katkon veriryhmän perustamista. Kokouksessa todetaan, että 

loppukevät on aika täynnä, joten veriryhmä perustetaan vasta syksyllä, jolloin myös 

järjestetään verenluovutustilaisuus jäsenistölle

14. Index-asiat

a. Indexin tuutori-ilta 2.5.

i. Myös vanhat tuutorit ovat tervetulleita tapaamiseen. Pajunen varmistaa, että vanhat 

tuutorit saavat kutsun ja Vesanto varmistaa, että kaikki uudet tuutorit saavat kutsun 

tapahtumaan

b. Indexin huomiselle koodaus-ekskursiolle vielä paikkoja vapaana

c. Indexin hallitusten toimistoapprot järjestetään tiistaina 7.5.

15. Yhteistyöasiat

a. Katkon, Fobian ja Dialectican yhteistyö syksyllä

i. Juhlavastaavat ovat ottaneet yhteyttä muihin ainejärjestöihin. Luultavasti 

järjestetään sitsit, mutta ajankohta on vielä auki

b. Teekkareiden toimistokierros 23.4.

i. Yritetään löytää molemmille sopiva aika, joka on haastavaa muiden tapahtumien 

päällekkäisyyksien vuoksi 

c. AcademicWorkille ja Fountain Parkille laitettu viestiä, mutta eivät ole olleet yhteydessä

d. Vesanto on mainostanut Aikuiskasvatuslehteä Katkon somessa

16. Wirike-asiat



a. Wirike on lähetetty painoon

17. Toimikunnat

a. SuperSitsit-toimikunta

i. TYYn sauna varattu sillispaikaksi klo 10-18 ajaksi

ii. Supersitsien Facebook-tapahtuma julkaistaan loppukesästä tai alkusyksystä

18. Muut päätösasiat

a. Tyytyväisyyskysely 2019

i. Hallitukselta odotetaan kommentteja kyselystä maanantaihin asti

ii. Kysely julkaistaan Väppiäisenä 22.4. ja pidetään auki 6.5. asti 

iii. Tyytyväisyyskyselyn palkintoihin on budjetoitu 20€. Päätetään ostaa kaksi 10€:n 

GoGift -superlahjakorttia. Pajunen huolehtii kyselyyn vastanneiden kesken tehtävästä

arvonnasta

b. Katkon tsemppipäivystys VAKAVA-kokeessa 25.4.

i. VAKAVA-koe järjestetään klo 13-16. Katko päivystää Educariumilla ennen koetta klo 

12-13 tarjoten esimerkiksi mehua ja keksejä pääsykokeeseen osallistuville

19. Tiedotus

a. Viikkotiedotteeseen: kesäopintotukihakemukset, kevään työelämäekskursio, 

tyytyväisyyskysely, opiskelijoiden mielenterveyspäivä

20. Muut esille tulevat asiat

a. Hallitus pohtii Katkon kiitosbileiden paikkaa

21. Seuraava kokous

a. Seuraava kokous pidetään maanantaina 22.4. klo 8-10

22. Kokouksen päättäminen

a. Päätetään kokous ajassa 11:57

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Suvi Reini

sihteeri

   _________________________

Sofia Saarinen

__________________________

Veera Särkkä



pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


