
Hallituksen kokous 19/19

Aika: Torstai 19.9.2019 kello 8:17-10:22

Paikka: Macciavellin kabinetti 2

Paikalla: Sara Pajunen, Sofia Saarinen (saapuu kohdassa 7), Erika Järvinen, Ella Sirva, Meri Kärki, Veera Särkkä, Iida 

Vesanto, Iida Jääskeläinen, Helmi Puustinen

Poissa: Suvi Reini, Diana Marculescu

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 8:17.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Olemme laillisia ja päätösvaltaisia.

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Korjataan kohtaan 9. Tulevat tapahtumat ’Pizzaperjantai’ muotoon ’Pitsaperjantai’.

b. Lisätään kohtaan 11. Koulutuspoliittiset asiat kohta ’Työyhteisötoimikunnan jäsen’.

c. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla.

4. Pöytäkirjan 18/19 tarkastaminen

a. Korjataan kohdasta 18. Muut päätösasiat kohdasta hyvinvointiviikko otsikoksi ’Kehon- ja 

mielenhuollon ilta’ ja korjataan ’Tapahtumassa venytellään sekä huolletaan mieltä: vastuussa 

ohjelmasta Vesanto ja Sirva.’.

b. Korjataan kohdasta 18. Muut päätösasiat kohdasta Katkon gaala 2020: Tarkennetaan kohtaa 

’Sovitaan päiväksi 13.3.2020 tai 20.3.2020 Tarmontalon saatavuuden perusteella’.

c. Hyväksytään näillä muutoksilla.

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Kärki ja Järvinen.

6. Posti

a. Järvinen ja Pajunen toivat postikortin ulkomaanmatkaltaan Bulgariasta. Tästä voitaisiin tehdä 

hallituksen kesken perinne.

7. Ilmoitusasiat 

a. Reini poissa, Jääskeläinen toimii sihteerinä.

b. Työyhteisötoimikunnan kokouksessa on päätetty tiedekunnan tapahtumien päivät.

c. Katkon ja Opexin toimisto on siivottu ja järjestelty uusiksi.



8. Menneet tapahtumat

a. Syksyn fuksitapahtumat

i. Fuksipäivystys 12.9.

- Päivystyksessä muutama collegepaita-tilaus tullut lisää. Yhdeksän katkolaista 

liittynyt Specian jäseneksi. Myyty muutamia merkkejä. Päivystys oli 

hyödyllinen.

b. Liikuntavuorot 10.9. ja 17.9.

i. 10.9. vain neljä osallistujaa, lajina sulkapallo. 

ii. 17.9. 12 osallistujaa, lajina lentopallo. 

iii. Pidetään sulkapallo varalajina, jos on vähän osallistujia.

c. TYYn koulutuspäivä 17.9.

i. Vesanto osallistui toimintasuunnittelu ylivuotisesti -koulutukseen, koulutus oli 

hyödyllinen.

9. Tulevat tapahtumat

a. Syksyn fuksitapahtumat

i. Uusien ja vanhojen ilta 19.9.

- Vesanto ja Pajunen vastuussa tapahtumasta. Lainataan Saariselta beer pong 

kuppeja, pyritään ostamaan ennen seuraavaa kertaa Katkolle omat uudet 

kupit. 

- Vesanto tekee adjektiivilaput leikkiä varten. Sirva hoitaa Katkon tietovisan, 

Kärki avustaa. 

- Särkkä tuo Specian liittymislaput tapahtumaan. 

- Vesanto tuo naposteltavaa ja juotavaa. 

b. Kostajaiset 26.9.

i. Julisteet ovat saapuneet Edulle, fuksit ovat olleet ahkeria tapahtuman 

järjestämisessä. 

ii. Jatkopaikkana toimii Vegasin Pokemon-bileet.

iii. Kostajaisia mainostetaan kasvis-listalla, kysytään fukseilta mielipidettä Instagram-

postauksesta. Vesanto tekee postauksen.

c. Pitsaperjantai 27.9.

i. Vesanto kyselee pizzan täytteitä vielä Instagram-storyssa. Pajunen hoitaa avaimen 

Aitiopaikalle. Vesanto hankkii tarvikkeet, tehdään taikina mahdollisesti etukäteen 

Pajusella ajan säästämiseksi. 

d. Kuukauden päivystys 1.10.



i. Specia tulee päivystykseen ja sponsoroi ruuat, Särkkä kysyy kumpi taho ostaa 

tarjottavat, tarjotaan hyvinvointiviikon kunniaksi terveellistä syötävää esim. 

hedelmiä. 

ii. Pajunen päivystää, mukana mahdollisesti Järvinen, Jääskeläinen, Vesanto ja Särkkä.

iii. Pajunen tekee tapahtuman ja mainostaa mielenterveysmerkkiä. 

e. Kehon- ja mielenhuollon ilta 1.10.

i. Turkusali ei ole vapaana maanantaina eikä tiistaina. Vesanto kyselee Anteroiselta 

tilaa Edulta. Jos Edulla ei ole tilaa, vaihdetaan päiväksi perjantai 4.10. ja pidetään 

tapahtuma Turkusalissa. 

f. Punaisten haalareiden sitsit ja bileet 9.10.

i. Tänään aukeaa ilmoittautuminen. Jokaisesta ainejärjestöstä tarvitaan yksi tarjoilija 

sekä lipunmyyjiä Katkon vuoroon 22-23. Pajunen tarjoilemaan. Sirva ja Särkkä 

lipunmyyntiin. 

g. Ämpäribileet vol. 4; 23.10.

i. Katko hoitaa tapahtuman ja julisteet, T-klubi hoitaa merkit ja ämpärit.

ii. Ämpäreiden tarvitsee olla eriväriset mitä yökerhoissa, esim. punainen ja 

vaaleanpunainen sopivat.

10. Talousasiat

a. Kuitit

i. Päätetään maksaa Sirvalle ja Särkälle Indexin vuosijuhlilla edustamisesta 50 euroa per 

henkilö. He toimittavat kuitit Järviselle.

ii. Päätetään maksaa Julia Kuituselle 34,40 euroa Supersitsien koristeluhankinnoista.

b. Laskut

i. Päätetään maksaa TYY:lle 140 euroa TYY:n saunan vuokrasta. 

c. Laskutus

i. Ei laskutuksia.

d. Hyväksytään Katkon kortilta

i. Ei hyväksyttävää.

e. Tilin menot ja tulot

i. Ei käsiteltävää.

f. Budjetointi

i. Budjetoidaan 20 euroa Pitsaperjantain tarjoiluihin.

11. Koulutuspoliittiset asiat

a. Laitosneuvottelu 13.9.



i. Vesanto osallistui. 

ii. YVV- ja alumnipäivä 1.2.2020.

iii. Tiedekuntapäivä 27.2.2020.

iv. NERA 2020 konferenssi 4-6.3.2020, opiskelija-avustajien haku tulossa. Mahdollisuus 

saada opintopisteitä.

v. Kasvatuksen kevätpäivä 2.4.2020.

vi. Opetussuunnitelma työ alkaa pian, perustetaan palautetyöryhmä. 

vii. Poissaolokäytännöistä sovittu, että noin 20% tunneista saa olla poissa. Toivottiin 

opiskelijoiden puolesta, yhtenäistä linjaa poissaoloista. 

b. Palautetyöryhmä on tapaamassa ensimmäisen kerran torstaina 26.9. klo 9. Hallituksesta 

työryhmässä Pajunen ja Marculescu. Palauteillasta pyritään keskustelemaan työryhmässä.

c. Valmisteluryhmän jäsenet

i. Annika Dahlqvist aikuiskasvatustieteen pääjäsen lähdössä työryhmästä. Tarve hakea 

hänen tilalleen uusi jäsen. Mahdollisesti tulossa hakuun myös kaksi muuta 

aikuiskasvatustieteiden jäsenen paikkaa. Marculescu laittaa paikat hakuun, kun ne 

varmistuvat. 

d. Marculescu saanut sähköpostia Sonia Lempiseltä sekä Lilja Aikiolta poissaolokäytännöistä, 

keskusteltu mm. läsnäolon kirjaamisesta sähköisesti.

e. Indexin kopo-ilta maanantaina 23.9. Indexin uudella huoneella Pub131. Marculescu osallistuu

mahdollisuuksien mukaan. 

f. Työyhteisötoimikunnan toinen jäsen

i. Haetaan toista jäsentä Vesannon rinnalle, laitetaan hakuun valmistelutyöryhmän 

jäsenhaun yhteyteen.

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. Särkkä tiedustellut työelämäekskursiopaikkoja. Mikäli paikoista ei vastata jutellaan asiasta 

lisää.

b. Syksyn koulutuksesta keskusteltu Specian kanssa, hissipuhe-koulutus vaikuttaa hyvälle 

ehdotukselle. Ajankohdaksi mietitään vko 46-47. 

c. Supersitsien yhteyteen suunniteltu työelämätapahtuma on Vegecon. Kyseessä 

työelämäapprot eli rastikierros, Särkkä, Sirva, Kärki ja Pajunen kokoustavat ensi viikon 

tiistaina asiasta SKOL:in ja Specian kanssa.

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Häirintäyhdyshenkilöiden esittely

i. Järvinen ja Vesanto sopivat ajan esittelylle viikolle 40.



b. Saunaillan tilaksi varattu Ikituurin kerhotila. 

c. Liikuntavuoro 24.9. 

i. Lajista tehty kysely Facebook-tapahtumaan. Laji päätetään myöhemmin.

d. Katko Ry osallistuu Campussportin lentopalloturnauksen harrastesarjaan. Osallistujia yli 10.

14. Index-asiat

a. Indexin kastajaiset; Sosiaalitieteiden klubin rasti

i. Päätetään laittaa pahoitteluviesti eteenpäin fuksiryhmään Facebookissa, Pajunen 

välittää.

b. Indexin uusi huone otettu käyttöön, ullakkoa ei enää käytetä. 

c. Indexin kangaskasseja on tullut lisää. Kassit tuotettu hieman eri tavalla ajatellen kestävää 

kehitystä. Kassit maksavat 10 euroa kappaleelta.

d. Indexillä on olutmaistelu Panimoravintola Koululla 3.10. klo 18 alkaen. Tapahtuma maksaa 12 

euroa. Tapahtuma toimii etkoina Indexin ja Opexin Oktoberfest-bileille Heidi’s Bier Barissa.

e. Indexin ja Specian työelämätapahtuma, työelämäaamupala ensi viikon tiistaina.

f. Vujuviikolla tapahtuma maanantaina sekä tiistaina.

15. Yhteistyöasiat

a. Changen asiakasilta

i. Jääskeläinen tiedustelee ajankohtaa vielä, mutta paikkana toimii Kauppakeskus Mylly.

b. Erkka Eksperiense 2019

i. Tapahtuma järjestetään 18.-20.10. Joensuussa. Poikkeus Ry on pyytänyt Katkoa 

pitämään rastia, mutta hallituksesta ei pääse ketään osallistumaan varmasti. Pajunen 

ilmoittaa asiasta Poikkeus Ry:lle.

c. Mentor ry:n 45. vuosijuhlat

i. Järvinen osallistuu. Puustinen, Jääskeläinen ja Kärki kiinnostuneita aveciksi. 

Kutsuvierasilmoittautuminen päättyy 30.9.2019.

16. Wirike-asiat

a. Ei uutta käsiteltävää.

17. Toimikunnat

a. SuperSitsit-toimikunta

i. Toimikunta on kokoustanut, vastuualueet jaettu. Sponsoreiksi on saatu mm. Specia, 

Kaalimato ja Omenahotelli.

18. Muut päätösasiat

a. Hallitushoukuttelu

i. Pestien esittelyt Instagramissa



- Pajunen aloittaa esittelyn 23.9.

- Jääskeläinen 24.9.

- Reini 25.9.

- Saarinen 26.9.

- Vesanto 27.9.

- Kärki ja Sirva 30.9.

- Järvinen 1.10.

- Marculescu 2.10.

- Särkkä 3.10.

- Puustinen 4.10.

b. Katkon Gaala 2020

i. Päätetään järjestää Gaala 13.3.2020 Tarmontalolla. Jääskeläinen varaa Tarmontalon. 

ii. Gaalan toimikunta kootaan lokakuun lopulla. 

c. Kasvatuksen syysilta 7.11.

i. Mainostetaan lähempänä ajankohtaa. Jääskeläinen jakaa sähköpostin tapahtumaan 

ilmoittautumisesta jäsenistölle.

d. Karhujen uimapatjan lunastaminen

i. Katkon karhut ovat ostaneet kastajaisia varten uimapatjan hintaan 20.99 euroa ja 

kysyneet haluaako Katko lunastaa patjan myöhempää käyttöä ajatellen. Pajunen 

tarjoaa Katkon puolesta patjasta 10 euroa. 

e. Palaute bilekatsauksista

i. Keskusteltiin bilekatsauksien säädyllisyydestä, mutta säilytetään katsauksissa 

kuitenkin huumori. 

19. Tiedotus

a. Viikkotiedotteeseen: 

i. Indexin ja Specian työelämäaamiainen

ii. Kostajaiset

iii. Hallitusesittelyt

iv. Pitsaperjantai

v. Supersitsien ilmoittautuminen

vi. Erkka Eksperiensen ilmoittautuminen

vii. Hyvinvointiviikko: Kehon- ja mielenhuollon ilta + päivystys

20. Muut esille tulevat asiat



21. Seuraava kokous

a. Pajunen luo doodlen seuraavista kahdesta viikosta

22. Kokouksen päättäminen

a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 10:22

  

_________________________

Erika Järvinen

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Meri Kärki

pöytäkirjantarkastaja

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Iida Jääskeläinen

sihteeri


