
Hallituksen kokous 16/19

Aika: Tiistai 27.8.2019 kello 9:26-11:40

Paikka: Macciavellin kabinetti 1

Paikalla: Sara Pajunen, Sofia Saarinen (saapuu kohdassa 9), Suvi Reini, Erika Järvinen, Diana Marculescu, Ella Sirva, Meri 

Kärki, Veera Särkkä (poistuu kohdassa 13), Iida Vesanto

Poissa: Iida Jääskeläinen, Helmi Puustinen

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Avataan kokous ajassa 9:26

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Lisätään kohtaan 15 Yhteistyöasiat 

i. Kutsu TLKS:n kastajaisiin

ii. Kutsu TLKHS:n vuosijuhliin

b. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla

4. Pöytäkirjan 15/19 tarkastaminen

a. Avataan kohtaan 15 Yhteistyöasiat: KVS (Kansanvalistusseura)

b. Hyväksytään pöytäkirja tällä muutoksella

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Iida Vesanto ja Iida Jääskeläinen

6. Posti

a. Ei saapunutta postia

7. Ilmoitusasiat

a. Lukuvuosi 2019-2020 avattu ja fuksit tavattu tänään hallituksen esittelyn merkeissä

8. Menneet tapahtumat

a. Ei menneitä tapahtumia

9. Tulevat tapahtumat

a. Syksyn fuksitapahtumat

i. Indexin sivuainemessut 27.8. klo 12.30-16.00



- Vuorot jaetaan kolmeen osaan: 12.30-13.30 Sirva ja Kärki; 13.30-14.30 

Pajunen ja Vesanto; 14.30-16.00 Vesanto ja Saarinen. Sirva ja Kärki tuovat 

kassan, tuotteet ja lakanan pisteelle

ii. Katkon kastajaiset 29.8.

- Järvinen ostaa shottilaseja, Pajunen tuo viinat ja pitää kastajaisissa valan

- Jatkoina kastajaisille toimivat Piltti- ja fuksibileet Vegasissa

iii. Welcome Fair 30.8.

- Sirva ja Vesanto osallistuvat tapahtumaan

iv. Yliopiston avajaiskarnevaalit 3.9.

- Vuorot jaetaan kahteen osaan: 12-13 Saarinen, Sirva ja Kärki; 13-14 Pajunen 

ja mahdollisesti Järvinen

v. Katkon piknik 3.9.

- Vesanto kertoo piknikillä infoa mm. kostajaisista ja pikkujouluista

vi. Indexin kastajaiset 4.9.

- Katkon rastille osallistuu hallituksesta ainakin Pajunen, Järvinen, Kärki, Sirva, 

Vesanto ja Särkkä. Paikalle klo 17.00!

vii. Katkon fuksisitsit 5.9.

- Tapahtuma luodaan tänään ja ilmoittautuminen avataan huomenna

- Tarjoilijoita on saatu tähän mennessä neljä

viii. Fuksisauna 7.9.

- Parkin yläkerta varattu klo 16-03 välille, Pajunen ja Vesanto käyvät 

tarkastamassa tilat etukäteen

- Pajunen suunnitellut budjettia ja laskenut osallistumiselle hinnan: fukseille 

hinta on 11€ ja hallituksen kesken sovittu, että perinteen mukaan hallitus ja 

tuutorit maksavat noin puolet hinnasta eli 5€

- Tarjotaan fukseille ruoka ja pyydetään heitä tuomaan illaksi syötävää

ix. Uusien ja vanhojen ilta 19.9.

- Ikituurin kerhotila pyydetty käyttöön klo 18-23 ajaksi

b. Ämpäribileet vol. 4; 23.10.

c. Punaisten haalareiden sitsit ja bileet 9.10.

i. Paikka sitseille on varattu, jatkot Vegasissa

ii. Suunnittelutiimi tapaa alkusyksystä

10. Talousasiat

a. Kuitit



b. Laskut

i. Saapunut lasku Salon Tilausmatkat Oy:ltä kasvisristeilyn bussimatkoista

- Maksetaan Salon Tilausmatkat Oy:lle 840,00€

c. Laskutus

d. Hyväksytään Katkon kortilta

i. Hallituksen kesävirkistäytymiseen Woolshedissa 80,00€

ii. Toimiston muuttotarjoiluihin 38,20€

e. Tilin menot ja tulot

i. Katkon jäsenyyden maksaneet uudet opiskelijat: ei toistaiseksi selvillä

ii. Talousvastaava Järvinen tarkastaa uusien jäsenten määrän ensi kokoukseen

f. Budjetointi

11. Koulutuspoliittiset asiat

a. Marculescu tiedustelee henkilökunnalta seuraavan palauteillan ajankohtaa

b. Henkilökunnan toiveesta Marculescu kerää jäsenistöltä enemmän positiivista palautetta

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. Särkkä osallistunut Specian tapaamiseen 16.8. Helsingissä. Tapahtumassa tiedotettu mm. 

mahdollisesta excel-koulutuksesta sekä fuksihaasteesta, joka on käynnissä 19.8.-12.12.2019

i. Fuksihaasteen palkintosummat vuonna 2019 värvätyistä jäsenistä:

- alle 15; 0€

- 15 tai yli; 100€

- 25 tai yli; 200€

- 35 tai yli; 300€

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Tulevan lukuvuoden liikuntavuorot

i. Säännölliset liikuntavuorot Fobian kanssa alkavat 2.9. Liikuntavuoroille on luotu 

Facebook-ryhmä, joka on jaettu Liikuntakenttään ja Instagramiin. Ryhmä löytyy 

nimellä ”Katkon ja Fobian liikuntavuorot 2019-2020”

b. Syksyn hengailuillat

i. Pizzaperjantai 27.9. klo 13-15 

ii. Saunailta 12.11. klo 17-21

c. Deadline-piiri pidetään alustavasti viikoilla 43 ja 47

d. Syksyn hyvinvointitapahtuma pidetään yliopiston hyvinvointiviikon yhteydessä

e. Vesanto pitää Johdatus Kasvatustieteisiin -lukupiirin maanantaisin 2.9.-7.10. klo 16-18

f. Vesanto pyrkii lähettämään syksyn ensimmäisen sopo-postin tämän viikon aikana



14. Index-asiat

a. Indexin vujutoimikunnan tapaaminen 4.9. klo 14

b. Indeksi-lehden rekrytointitilaisuus 18.9. klo 18-20 Proffan Kellarissa

c. Indexin vuosijuhlien sillikselle sekä fuksisitseille kaivataan tarjoilijoita

d. Fuksipäivystys huomenna 28.8. klo 10.30-14 Publicumin aulassa

15. Yhteistyöasiat

a. Kutsu TLKS:n kastajaisiin 27.9.

i. Katkon hallitus osallistuu kastajaisiin. Vesanto ollut yhteydessä vastuuhenkilöihin ja 

lisäinfoa on luvassa myöhemmin

b. Kutsu TLKHS:n 59-vuotisjuhliin 11.-12.10.

i. Ilmoittautuminen 8.9. mennessä. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa

c. Yhteistyö Kansanvalistusseuran kanssa

i. Vesanto hoitaa vuoden loput mainostukset ja nostot (2-4 kertaa)

16. Wirike-asiat

a. Syksyn lehteen on löytynyt useampi kirjoittaja, etsitään edelleen lisää

17. Toimikunnat

a. SuperSitsit-toimikunta

i. Toimikunta tapaa alkusyksystä ja lähtee suunnittelemaan tapahtumaa eteenpäin

18. Muut päätösasiat

a. Fuksipäivystykset

i. Indexin sivuainemessuilla 27.8.

ii. Yliopiston avajaiskarnevaaleissa 3.9.

iii. Torstaina 12.9. klo 11.30-12.00, Reini ja Sirva hoitavat

b. Sääntömuutoksen tilanne

i. Sääntömuutos on hyväksytty

ii. Syyskokouksessa tullaan päättämään uusi hinta Katkon jäsenyydelle

c. Syyskokouksen ajankohta

i. Päätetään syyskokouksen ajankohdaksi tiistai 29.10. klo 17 alkaen

d. Asiakasilta Changella

i. Jääskeläinen selvittää asiakasillan mahdollisuuksia

19. Tiedotus

a. Viikkotiedotteeseen: 



i. vko 35: fuksisitsien ilmoittautuminen, Indexin fuksisitsien ilmoittautuminen alkaa ensi 

maanantaina klo 12, Katkon kastajaiset, jäseneksi liittyminen, syksyn fuksipäivystykset,

Study in Turku -messut, lukupiiri

ii. vko 36: yliopiston avajaiskarnevaalit, TYYlikäs avaus (fuksisitsien jatkot), fuksisaunan 

ilmoittautuminen, liikuntavuorot

b. Syyskuun kalenteri: Reini tekee kalenterin kuluvan viikon aikana

20. Muut esille tulevat asiat

a. Kutsu Street food bar Kårenin avajaisiin 28.8. klo 17 alkaen

i. Kutsu tullut, yritetään mahdollisesti päästä vielä mukaan

21. Seuraava kokous

a. Pajunen luo Doodlen

22. Kokouksen päättäminen

a. Päätetään kokous ajassa 11:40

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Suvi Reini

sihteeri

   _________________________

Iida Vesanto

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Iida Jääskeläinen

pöytäkirjantarkastaja


