
Hallituksen kokous 17/19

Aika: Tiistai 3.9.2019 kello 10:01-11:36

Paikka: Macciavellin kabinetti 2

Paikalla: Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Erika Järvinen, Ella Sirva, Meri Kärki, Veera Särkkä, Iida Vesanto, Iida Jääskeläinen,

Helmi Puustinen (saapui kohdassa 15)

Poissa: Suvi Reini, Diana Marculescu

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 10.01

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Kokous on laillinen ja päätösvaltainen

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Lisätään kohtaan 15 Yhteistyöasiat

i. Kutsu Indexin vuosijuhlille

ii. Kutsu THLKS:n vuosijuhlille

b. Lisätään kohtaan 18 Muut päätösasiat 

i. Tilakorttien uusiminen

c. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla

4. Pöytäkirjan 16/19 tarkastaminen

a. Muutetaan kohdista 9 Indexin sivuainemessut ja Avajaiskarnevaalit sekä kohdasta 18 

Fuksipäivystys etunimet sukunimiksi

b. Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Särkkä ja Kärki

6. Posti

a. Fuksimerkkien lasku on saapunut, sekä Punaiselta ristiltä tullut postia

7. Ilmoitusasiat

a. Sihteerin ollessa esteellinen, tässä kokouksessa sihteerinä toimii Saarinen

b. Katko on kutsuttu pitämään TLKS:n kastajaisiin rastia, mutta kutsu nyt peruttu

8. Menneet tapahtumat

a. Syksyn fuksitapahtumat



i. Indexin sivuainemessut 27.8.

- Tuottoa tuli hyvä määrä, yli 300 euroa. Sivuaineopinnoista ei tullut kovastikaan

kyselyä, mutta pedagogisista senkin puolesta

ii. Katkon kastajaiset 29.8.

- Tuutoreilta tullut palautetta järjestelyiden vastuiden jaosta, sillä aikaisemmin 

on ollut tuutoreita mukana myös hallituksesta. Päätetään tehdä testamentti, 

jossa jaetaan selkeästi hommat hallituksen ja tuutoreiden kesken

iii. Welcome Fair 30.8.

- Meni hyvin, muutama vaihto-oppilas tuli keskustelemaan opinnoista ja 

mahdollisista opiskelijahaalareista. Myynnit kuusi merkkiä 

9. Tulevat tapahtumat

a. Syksyn fuksitapahtumat

i. Yliopiston avajaiskarnevaalit 3.9.

- Ensimmäiseen vuoroon menevät Saarinen, Kärki ja Sirva, toiseen vuoroon 

Särkkä ja Pajunen

ii. Indexin kastajaiset 4.9.

- Päätetään pitää pingpongtwerkkausrasti, ja vastuuhenkilönä toimii Särkkä. 

Pajunen on ilmoittanut tuutoreille rastista ja mainostaa siitä Katkon vanhan 

hallituksen chattiin

iii. Katkon fuksisitsit 5.9.

- Sitseille on tullut muutama myöhäinen peruminen ja ilmoittautuminen, 

juhlavastaavat hoitavat ongelmat. Juhlavastaavat menevät kysymään pöytiä 

ja tuoleja tänään Assarilta ja Naturalta. Lopullinen sitsaajamäärä on 55 ja 

tarjoilijoita on 5-6 

iv. Fuksisauna 7.9.

- Tehtävät jaettu hallituksen ja tuutoreiden kesken. Aloitetaan kello 16 

pihapeleillä, jotka ovat hallituksen vastuulla. Päätetään leikkiä prönttöä, 

purkkista ja pikipataa

- Pihapelien jälkeen hallituksen vastuulla ruokailu, joka tarjoillaan kello 18 

alkaen

- Illalla rastikierros, jossa hallitus pitää beer pong -opetusta. Loppuillasta 

varattu aikaa infoihin Supersitseistä, Gaalasta, Duunisafarista ja SKOL:ista

v. Fuksipäivystys 12.9.

- Ei käsiteltävää



vi. Uusien ja vanhojen ilta 19.9.

- Tilaksi on varattu Ikituurin yläkerta ja vastuuhenkilöksi valitaan Iida Vesanto

b. Liikuntavuoro 3.9.

i. Lajina on lentopallo ja tästä on ilmoitettu tänään aamulla. Lajinvalinnassa oli hitautta,

sillä suurin osa fobialaisista ei ollut löytänyt ryhmään viikon alussa. Tarkoitus tehdä 

päätös vuoron lajista aikaisemmin tulevaisuudessa

c. Ämpäribileet vol. 4; 23.10.

i. Juhlavastaavat lähtevät suunnittelemaan merkkiä syyskuun alkupuolen aikana

d. Punaisten haalareiden sitsit ja bileet 9.10.

i. Merkki on tilattu ja juhlavastaavat kokoustavat yhteistyötahojen kanssa perjantaina 

kello 16

Pidetään kokoustauko ajassa 10.49

10. Talousasiat

a. Kuitit

i. Päätetään maksaa Erika Järviselle kastajaisten snapsilaseista 3,54€

ii. Päätetään maksaa Erika Järviselle kastajaisten palkinnoista, 13,71€

b. Laskut

i. Päätetään maksaa Turun haalarimerkki Oy:lle 423,45€ fuksiviikkojen haalarimerkeistä

c. Laskutus

i. Ei laskutuksia

d. Hyväksytään Katkon kortilta

i. Hankinnat

- Uusi megafoni ja teippiä summaltaan 48,50€

- Fuksiviikkojen alkoholit 80,74€

- Fuksisitsien tarjoilut 186,63€

e. Tilin menot ja tulot

i. Katkon jäsenyyden maksaneet uudet opiskelijat

- Uusia jäseniä on 33 kappaletta, eli yhteensä tuloa 825€

f. Budjetointi

i. Budjetoidaan fuksisaunan tarjoiluihin 180€

ii. Budjetoidaan fuksisaunan muihin tarvikkeisiin 40€

11. Koulutuspoliittiset asiat



a. Marculescu on lähettänyt tänään kasvislistalle kopo- ja Wirike-postin

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. Duunisafari-tiimi on kokoontunut ja etsii mentoreita. Haku Duunisafariin alkaa viikolla 42 ja 

kestää viikon

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Syksyn hengailuillat

i. Pizzaperjantai 27.9.

- Paikka on varmistunut ja se on Aitiopaikan kerhotilassa klo 13-15. Vesanto 

pyrkii tämän viikon aikana pöhisemään somessa ja julkaisemaan tapahtuman

ii. Saunailta 12.11.

- Aikaistetaan tapahtumaa päivällä, eli siirretään tapahtuma maanantaille 

11.11.

iii. Deadline-piirien päiviksi päätetään 23.10. ja 18.11. ja kellonaikana toimii 13-16

b. Häirintäyhdyshenkilöiden esittely

i. Häirintäyhdyshenkilöt sopivat yhdessä esittelystä sosiaalisessa mediassa syksyn 

alkuun

c. Sopoposti on lähetetty sunnuntaina

14. Index-asiat

a. Indexin vuosijuhlien kutsuvieraiden ilmoittautuminen sulkeutuu 10.9.

15. Yhteistyöasiat

a. Ämpäribileiden etkot

i. Jääskeläinen ottanut yhteyttä mahdollisesta etkoilusta Raision HopLopissa 23.10. 

HopLop pyytänyt ajankohtaa ja henkilömäärää ja me puolestamme alustavaa hinta-

arviota

b. Kutsu Indexin vuosijuhlille 

i. Valitaan edustajiksi Sirva ja Särkkä

c. Kutsu THLKS:n vuosijuhlille

i. Hallituksesta ei pääse edustusta vujuille, sillä ne ovat samaan aikaan Indexin vujujen 

kanssa

16. Wirike-asiat

a. Ei käsiteltävää

17. Toimikunnat

a. SuperSitsit-toimikunta

i. Toimikunta tapaa ensi viikolla 



18. Muut päätösasiat

a. Katkon Gaala 2020

i. Laitos on päättänyt vakiopäivät Alumnipäivälle ja Kasvatuksen kevätpäivälle 

mahdollisten päällekkäisyyksien välttämiseksi. Alumnipäivä on 1.2.2020 ja Kevätpäivä 

2.4.2020. Päätetään Gaalan päivä seuraavassa kokouksessa

b. Maunon kahvit

i. Kahvien ostaminen on ollut tappiollista Katkolle ja Opexille. Keväällä keskusteltu mitä 

kahvin tarjoamiselle tehtävä. Päädytty siihen, että kahvitarpeiden täydentäminen 

tehdään pelkästään opiskelijoiden maksuista kertyneillä rahoilla

ii. Pajunen välittää hallituksen mielipiteet Opexin hallitukselle. Kahveista tulossa juliste 

Maunon seinälle

c. Collegejen tilaus

i. Collegeja sovitetaan Fuksisaunalla. Keskustellaan chatissa, kuka tuo minkäkin kokoisen 

collegen

ii. Collegejen tilauksesta on vastuussa Marculescu. Sovittamisesta tiedotetaan fukseja, 

tästä vastuussa on myös Marculescu

d. Tilakorttien uusiminen

i. Tilavastaava Kärki ottaa yhteyttä Opexin tilavastaavaan asiaan liittyen

19. Tiedotus

a. Viikkotiedotteeseen:

i. Lukupiirit

ii. Muut asiat päätetty jo aikaisemmassa kokouksessa

20. Muut esille tulevat asiat

a. Ei muita esille tulevia asioita

21. Seuraava kokous

a. Pidetään kokous tiistaina 10.9. kello 10-12 Macciavellin Kabinetti 2:ssa varapuheenjohtaja 

Jääskeläisen toimesta

22. Kokouksen päättäminen

a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 11.36

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Sofia Saarinen

sihteeri



   _________________________

Veera Särkkä

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Meri Kärki

pöytäkirjantarkastaja


