
Hallituksen kokous 18/19

Aika: Tiistai 10.9.2019 kello 8:12-9:53

Paikka: Macciavellin kabinetti 1

Paikalla: Suvi Reini, Diana Marculescu, Ella Sirva, Meri Kärki, Veera Särkkä, Iida Vesanto, Iida Jääskeläinen, 

Poissa: Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Erika Järvinen, Helmi Puustinen

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Varapuheenjohtaja Jääskeläinen avaa kokouksen ajassa 8:12

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Lisätään kohtaan 18 Muut päätösasiat 

i. Mentor ry:n vuosijuhlakutsu

ii. Pikkujouluinfo

4. Pöytäkirjan 17/19 tarkastaminen

a. Hyväksytään pöytäkirja muutoksitta

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Ella Sirva ja Diana Marculescu

6. Posti

a. Ei saapunutta postia

7. Ilmoitusasiat

a. Varapuheenjohtaja Jääskeläinen tuuraa puheenjohtaja Pajusta

b. Faculty Club ”afterwork” -tyylinen tapahtuma PiccuMacciassa joka torstai klo 15-18 

tiedekunnan henkilökunnalle ja ainejärjestöjen hallituksille

8. Menneet tapahtumat

a. Syksyn fuksitapahtumat

i. Yliopiston avajaiskarnevaalit 3.9.

- Katkon ständillä käynyt paljon porukkaa ja haalarimerkkejä myytiin yli 200 

eurolla

ii. Indexin kastajaiset 4.9.

- Katkolla rasti kastajaisissa, vajaa 20 joukkuetta kävi rastilla



- Ensi vuodeksi tulisi saada enemmän porukkaa rastille, jotta saadaan jaettua 

vuorot useammalle

- Ensi vuodeksi tulee tehdä tarkempi jako hallituslaisten ja tuutoreiden 

rooleista fuksiviikkojen tapahtumissa

iii. Katkon fuksisitsit 5.9.

- Sitsit onnistuneet, fukseja paikalla 38. Lisäksi sitsaamassa oli tuutoreita, 

hallituslaisia sekä vanhempia katkolaisia

- TYYn sauna paikkana liian pieni ja varustelultaan kehno järjestää sitsejä. 

Varataan jatkossa muu paikka sitseille 

- Ohjeet saunan siivoamisesta olleet epäselvät, asia selvitetty TYYn 

tilavastaavan kanssa

iv. Fuksisauna 7.9.

- Fuksisauna oli erittäin onnistunut. Parkki hyvä ajanviettopaikka, mutta keittiö 

varustelultaan huono. Paikalla 25 fuksia ja 13 muuta

- Mietitään ensi vuodeksi mahdollisesti muuta tilaa, kuten vuokramökkiä

- Fuksisaunalla pidettiin useampia infoja sekä pidettiin fukseille collegepaitojen

sovitus- ja tilausmahdollisuus

b. Liikuntavuoro 3.9.

i. Liikuntavuorolla 7 osallistujaa, lajina lentopallo

ii. Fobialaisia tulossa ensi vuorolle enemmän

iii. Iskerin tila sopivan kokoinen ja hyvin monipuolisesti varusteita 

9. Tulevat tapahtumat

a. Syksyn fuksitapahtumat

i. Fuksipäivystys 12.9.

- Päivystyksessä paikalla ainakin Reini ja Sirva

- Otetaan vastaan lisää collegetilauksia

ii. Uusien ja vanhojen ilta 19.9.

- Vesanto luonut Facebook-tapahtuman ja mainostanut sitä Instagramissa

- Pohdittiin ohjelmanumeroiksi erilaisia yhteistöllisiä pelejä ja tietovisaa

b. Pizzaperjantai 27.9.

i. Vesanto luonut Facebook-tapahtuman ja mainostanut sitä Instagramissa

ii. Ei muuta käsiteltävää

c. Punaisten haalareiden sitsit ja bileet 9.10.



i. Kärki ja Sirva ollut tapahtuman suunnittelukokouksessa. Katkon tehtävänä luoda 

Facebook-tapahtuma 

ii. Sitsit järjestetään Q-talolla, jatkot Vegasissa

iii. Katkolla ensimmäinen lipunmyyntivuoro klo 22-23, lisäksi tarvitaan katkolta yksi 

tarjoilija

d. Ämpäribileet vol. 4; 23.10.

i. Ei uutta käsiteltävää

10. Talousasiat

a. Kuitit

i. Maksetaan Susanna Tuomiselle 13,71€ fuksisaunan tarjoiluista

b. Laskut

c. Laskutus

d. Hyväksytään Katkon kortilta

i. Parkin panttimaksu 100€, joka palautuu myöhemmin tilille

ii. Upseerikerholle fuksisitsien ruokiin 137,50€

iii. fuksisitsien alkoholeihin 40,37€

iv. fuksisitsien tarjoiluihin 65,88€

v. fuksisaunan tarjoiluihin 108,24€

e. Tilin menot ja tulot

f. Budjetointi

i. budjetoidaan Uusien ja vanhojen iltaan 20€

11. Koulutuspoliittiset asiat

a. Laitosneuvottelu 13.9.

i. Vesanto osallistuu, mahdollisesti myös Marculescu

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. Fuksihaasteen sähköinen liittymislomake ei ole houkutellut fukseja yhtä paljon Specian 

jäseneksi kuin aikaisemmin käytössä ollut paperinen lomake. Yritetään saada fukseja liittymään

Speciaan tulevan torstain päivystyksessä paperisilla lomakkeilla ja lahjakorttiporkkanalla

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Häirintäyhdyshenkilöiden esittely

i. Ei uutta käsiteltävää

b. Deadline-piirit

i. Ei uutta käsiteltävää

c. Liikuntavuoro 10.9.



i. Fobia hoitaa tämän päivän vuoron ja käytännön järjestelyt. Lajina tänään sulkapallo. 

Liikuntavuoroa mainostettu viikkotiedotteessa ja somessa 

14. Index-asiat

a. Fuksisitsit tällä viikolla

b. Vujujen ilmoittautuminen aukeaa huomenna

15. Yhteistyöasiat

a. Changen asiakasilta

i. Mietitään ajankohdaksi lokakuuta. Jääskeläinen selvittää asiaa

b. Ämpäribileiden etkot

i. HopLop -ajatus hylätään hinnan vuoksi

16. Wirike-asiat

a. Ei uusia kiinnostuneita kirjoittajia

17. Toimikunnat

a. SuperSitsit-toimikunta

i. Toimikunta tapaa tänään, tapahtuma pyritään saamaan ulos ensi viikon aikana

18. Muut päätösasiat

a. Hallituskähmintä

i. Vaihdetaan nimeksi Hallitushoukuttelu 

ii. Päätetään Hallitushoukuttelun ajankohdaksi ma 7.10. klo 18. Paikka päätetään 

lähempänä tapahtumaa

iii. Syksyn aikana esitellään hallituksen pestejä Instagramissa. Aloitetaan hallituspestien 

esittely 23.9., päätetään vuorot ensi kokouksessa

b. Katkon Gaala 2020

i. Jääskeläinen kyselee Gaalan paikaksi Tarmon Taloa. Sovitaan päiväksi 13.3.2020 tai 

20.3.2020 Tarmontalon saatavuuden perusteella

c. Word-koulutus

i. Pidetään koulutus maanantaina 14.10. klo 14-16. Paikalla hallituksesta ainakin Pajunen

ja Vesanto

d. Fuksisitsit 2020

i. Osakuntasali varattu ensi vuodelle, päivä lukitaan myöhemmin

e. Kehon- ja mielenhuollon ilta ti 1.10. klo 17-19

i. Tapahtumassa venytellään sekä huolletaan mieltä: vastuussa ohjelmasta Vesanto ja 

Sirva 

f. Lokakuun päivystys



i. Päivystys kuun ensimmäisenä tiistaina 1.10. klo 11.45-12.15

g. Mentor ry:n vuosijuhlakutsu

i. Järvinen kiinnostunut osallistumaan

h. Pikkujouluinfo

i. Pidetään pikkujouluinfo lokakuussa. Pajunen ja Vesanto tekevät fukseille testamentin

19. Tiedotus

a. Viikkotiedotteeseen: Uusien ja vanhojen ilta, Sportappro, Pizzaperjantai, Specian fuksihaaste, 

seuraava liikuntavuoro, seuraava kokous

20. Muut esille tulevat asiat

a. Vesanto ja Jääskeläinen hoitavat Maunon syyskuun siivouksen

b. Katkon nettisivujen kautta tullut palaute bilekatsauksista

i. Käsitellään seuraavassa kokouksessa

c. TYYn koulutuspäivä 17.9.

i. Hallituksesta Vesanto osallistuu

21. Seuraava kokous

a. Jääskeläinen luo Doodlen

22. Kokouksen päättäminen

a. Päätetään kokous ajassa 9:53

   _________________________

Iida Jääskeläinen

varapuheenjohtaja

__________________________

Suvi Reini

sihteeri

   _________________________

Diana Marculescu

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Ella Sirva

pöytäkirjantarkastaja


