
Hallituksen kokous 15/19

Aika: Keskiviikko 16.5.2019 kello 10:06-11:24

Paikka: Educariumin piha

Paikalla: Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Iida Jääskeläinen, Suvi Reini, Erika Järvinen, Diana Marculescu, Ella Sirva, Meri 

Kärki, Veera Särkkä, Iida Vesanto, Helmi Puustinen (poistui kohdassa 13)

Poissa: Diana Marculescu, Iida Jääskeläinen, Erika Järvinen, Suvi Reini

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Avataan kokous ajassa 10:06

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Hyväksytään esityslista muutoksitta

4. Pöytäkirjan 14/19 tarkastaminen

a. Lisätään kohtaan 7. ”Opexin hallitus selvittää kadonneen rahan tapausta, kahvinkeittimestä ja

Maunon kahveista keskustellaan hallitusten kesken syksyllä”

b. Lisätään tarkennus kohtaan 20. Yhdenvertaisuus ”kaikkia hallituslaisia, erityisesti”

c. Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Helmi Puustinen ja Iida Jääskeläinen

6. Posti

a. Academic Workilta on tullut postia

7. Ilmoitusasiat

a. Hallituksen sihteerin ollessa esteellinen, kokouksen sihteerinä toimii Sofia Saarinen

b. Toimiston muutto on tiistaina 21.5. kello 14 alkaen, ja siihen osallistuu molempien 

järjestöiden hallitukset, myös hallituksen ulkopuolisia on kutsuttu apuun. Hallitusten kesken 

on sovittu, että muuttajille tarjotaan muuttoruoat ja -juomat

c. Katkolle jaettu TYY:n toiminta-avustusta reilu 1000 euroa, mikä on hyvä summa ja saman 

verran kuin aikaisempinakin vuosina

d. Tänään on hallituksen kevään viimeinen kokous

8. Menneet tapahtumat



a. Kevään työelämäekskursio: Legioona Oy 3.5.

i. Ekskursio oli onnistunut, paikalla oli 12 osallistujaa

ii. 2 ilmoittautunutta peruivat tulonsa

b. Katkon ja Sosklubin pesisvuoro 6.5.

i. Oli todella kivaa, Sosklubi toivoi revanssia syksyllä. Paikalla noin kymmenen 

katkolaista. Pohdittiin Kupittaan kenttää ensi kerraksi

c. Katkon kiitosbileet 10.5.

i. Osallistujia vain kuusi hallituslaista ja yksi ulkopuolinen. Useampi ihminen oli 

unohtanut tapahtuman ja ilma oli melko huono. Ruoka oli kuitenkin hyvää ja samoin 

juomat, tila oli myöskin viihtyisä

9. Tulevat tapahtumat

a. Syksyn orientaatioviikot

i. Juhlavastaavat ovat vastuussa perinteisten fuksiviikkojen merkkien tilaamisesta, 

tuutorit kastajaisten merkin suunnittelusta

ii. Hallitus esittäytyy fukseille ensimmäisen fuksiviikon maanantaina 26.8., Pajunen 

valmistelee diaesityksen, suunnitellaan yhdessä esittäytyminen

iii. Päivitetty fuksivihko julkaistaan kesällä, kun kaikki aikataulut on lyöty lukkoon 

tuutorien kanssa

iv. Tuutorivastaava oli mukana tuutorikoulutuksessa, jossa tuli ilmi kiinnostus Katkon ja 

Opexin yhteisestä Turku Selfie Tourista fuksiviikolla

b. Ämpäribileet vol. 4

i. Ämpäribileiden päivämäärä ja paikka vielä epäselviä. Torstai 26.9. oli alun perin 

sovittu päivä, mutta Lygas on jo varattu. Juhlavastaavat ottavat yhteyttä muihin 

baareihin ja konsultoivat T-klubia

10. Talousasiat

a. Kuitit

i. Päätetään maksaa Iida Vesannolle 3,98e Vakavan tsemppipäivystyksen tarjoiluista

b. Laskut

i. Päätetään maksaa Sosklubille 9€ Katkon osuus Kuuvuoren kentän vuokrasta

c. Laskutus

i. Ei laskutuksia

d. Hyväksytään Katkon kortilta

i. Kiitosbileiden tarjoiluista 59,27e ja 102,25e

ii. Tyytyväisyyskyselyn arvonnan lahjakorteista 23e



e. Tilin menot ja tulot

i. Tilille tullut 100e Legioona Oy:lta Katkon Gaalan sponsoroinnista

ii. Päätetään maksaa Teijon Kiinteistöhuollolle 200e liikamaksun palautusta 

haalarisponsoroinnista

iii. Päätetään maksaa Elina Nummelalle 12e liikamaksun palautusta speksilipusta

iv. Päätetään maksaa Anna Soikkoselle 3e liikamaksun palautusta speksilipusta

v. Tililtä mennyt palvelumaksu 34,20e

f. Budjetointi

i. Budjetoidaan toimiston muuton tarjoiluihin 20 euroa

g. Kevään osavuosikatsaus

i. Puheenjohtaja esitteli talouden osavuosikatsauksen kuukausilta tammi-maaliskuu 

ii. Seuraava osavuosikatsaus syyskuussa, kun Järvinen on käsitellyt huhti-toukokuun 

talouden

11. Koulutuspoliittiset asiat

a. Tapaaminen Laura Eklundin kanssa 7.5.

i. Tapaamisessa keskusteltu opintoasioista, palautteesta ja siitä, miten asioihin 

voitaisiin vaikuttaa tiedekunnassa ja laitoksella

ii. Syksyllä tulossa laitokselle palautetyöryhmä, johon luultavasti halutaan mukaan 

opiskelijajäsen

iii. Tuutorivastaava on yhteydessä alkusyksyllä Eklundiin mahdollisesta henkilökunnan ja 

uusien opiskelijoiden välisestä tapahtumasta, toivottu myös muuta rentoa tekemistä

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. SKOL kokoustaa ensi viikolla sopiakseen SuperSitsien työelämätapahtumasta

b. SKOL on laatinut omat arvonsa ja ne tulevat hallituksen hyväksyttäväksi syksyllä

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Tulevan lukuvuoden liikuntavuorot

i. Puustinen varaa vuorot, kun ne ovat varattavissa

b. Vesanto on pohtinut Opexin tuutorivastaavan kanssa mahdollisesta Johdatus 

kasvatustieteisiin -kurssin vertaistukiryhmästä

14. Index-asiat

a. Ei käsiteltävää

15. Yhteistyöasiat

a. Vesanto tekee KVS:stä (Kansanvalistusseura) noston Katkon sosiaaliseen mediaan, mikäli 

nostoja on tehty keväällä vasta kaksi



16. Wirike-asiat

a. Ei käsiteltävää

17. Toimikunnat

a. SuperSitsit-toimikunta

i. Sitsien paikka on varattu ja hinta saatu laskettua 600 euroon

18. Muut päätösasiat

a. Airueet tiedekunnan Publiikkiin 24.5.

i. Opexin hallituksesta ei pääse edustajia, Opex kysynyt jäsenistöltään. Katkon 

hallituksesta ei myöskään pääse edustajia, joten päätetään kysyä jäsenistöltä

ii. Tapahtuma on 24.5. ja kello 14.15 alkaen Akatemiatalolla

b. Tuutoreiden paidat ja VIP-kortit

i. Tuutorit olleet kiinnostuneita tietämään, josko Katko tilaisi heille tuutoripaidat. 

Päätetään, että hallitus ei näitä paitoja tilaa, sillä niille ei ole budjettia.

ii. Lisäksi on ollut tuutorien toivomuksena saada Lygasiin VIP-kortit, joista Pajunen ollut 

yhteydessä Lygasiin ja on jatkossa yhteydessä tuutoreihin

19. Tiedotus

a. Viikkotiedotteeseen

i. Viimeinen viikkotiedote on lähetetty eilen

20. Muut esille tulevat asiat

a. Tyytyväisyyskyselyn 2019 tulokset

i. Pajunen esittelee lyhyesti tyytyväisyyskyselyn tulokset

ii. Arvonnan voittajat on valittu ja palkinnot on lähetetty sähköpostiin

iii. Keskusteltiin siitä, että tyytyväisyyskyselyn pääpointeista lähetettäisiin jäsenistölle 

tiivistelmä. Pajunen suunnittelee tiivistelmän yhteistyössä hallituksen kanssa ennen 

kesää

b. Hallituksen virkistäytyminen kesällä

i. Keskustellaan asiasta hallituksen kesken kokouksen ulkopuolella

c. Syksyn virvokkeiden hankkiminen

i. Keskustellaan asiasta hallituksen kesken kokouksen ulkopuolella

d. Sääntömuutoksen tilanne

i. Muutos on yhä käsittelyssä, mutta säännöt tulevat voimaan todennäköisesti syksyllä

ii. Pajunen julkistaa säännöt somessa ja nettisivuilla, mikäli ne menevät läpi ilman 

muutoksia

iii. Syyskokouksessa päätetään uuden yhden vuoden jäsenyyden hinta



21. Seuraava kokous

a. Seuraava kokous järjestetään elokuun lopussa

22. Kokouksen päättäminen

a. Päätetään kevään viimeinen kokous ajassa 11:24

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Sofia Saarinen

sihteeri

   _________________________

Helmi Puustinen

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Iida Jääskeläinen

pöytäkirjantarkastaja


