
Hallituksen järjestäytymiskokous 1/19

Aika: Perjantai 11.1.2019 kello 14.02-16.20

Paikka: Macciavellin kabinetti 1, Educarium

Paikalla: Sara Pajunen, Sofia Saarinen (poistui kohdassa 22), Iida Jääskeläinen, Suvi Reini, Erika Järvinen, Diana 

Marculescu, Ella Sirva, Veera Särkkä, Iida Vesanto

Poissa: Meri Kärki

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 14.02.

2. Kokouksen sihteerin valinta

- Valitaan sihteeriksi Suvi Reini.

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Esityslistan hyväksyminen

- Hyväksytään esityslista.

5. Hallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen

- Päätettiin valita joka kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ensimmäisen pöytäkirjan 

tarkastajiksi valittu Iida Vesanto ja Iida Jääskeläinen. Pöytäkirja lähetetään hallituksen 

jäsenille sähköpostilla.

6. Pöytäkirjan 32/18 tarkastaminen

- Hyväksytään pöytäkirja.

7. Posti

- Wirike 2/2018 paperiversio saapunut

- Pro Katko -palkinnon kaiverruslasku saapunut

8. Ilmoitusasiat

- PRH-ilmoitus: puheenjohtaja kerää tarvittavat tiedot hallituksen jäseniltä ja hoitaa ilmoituksen.

- Saarinen lähtee kokouksesta etuajassa (kohta 22)

- Pöytäkirjasta 32/18 huomioitu: 3 kpl collegepaitoja hakematta ja 5 kpl haalareita maksamatta.

9. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2019

- Varapuheenjohtajaksi valitaan Iida Jääskeläinen

- Sihteeriksi valitaan Suvi Reini



- Yhteistyövastaavaksi valitaan Iida Jääskeläinen

- Työelämävastaavaksi valitaan Veera Särkkä

- Specia-vastaavaksi valitaan Veera Särkkä

- SKOL-vastaavaksi valitaan Veera Särkkä

- Talousvastaavaksi valitaan Erika Järvinen

- Tapahtumavastaaviksi valitaan Ella Sirva ja Meri Kärki

- Kulttuurivastaavaksi valitaan Helmi Puustinen

- Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valitaan Diana Marculescu

- Tuutorivastaavaksi valitaan Iida Vesanto

- Tiedotusvastaavaksi valitaan Suvi Reini

- Kv-vastaavaksi valitaan Ella Sirva

- Liikuntavastaavaksi valitaan Helmi Puustinen

- Sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi valitaan Iida Vesanto

- Tilavastaavaksi valitaan Meri Kärki

- Wirike-vastaavaksi valitaan Diana Marculescu

- Ympäristövastaavaksi valitaan Erika Järvinen

- Lippu-upseeriksi valitaan Suvi Reini

- Visuaaliseksi vastaavaksi valitaan Suvi Reini

- Häirintäyhdyshenkilöiksi valitaan Erika Järvinen ja Iida Vesanto

10. Toimenkuvien sisällöt

- Päätettiin kokeilla pestien tiivistämistä: entiset kahden toimijan pestit tiivistetty yhdelle 

henkilölle, pois lukien tapahtumavastaavat ja häirintäyhdyshenkilöt.

- Ulkosuhdevastaava muutettu yhteistyövastaavaksi, toimenkuvaan lisätty yritysyhteistyö.

- Liikuntavastaavan vastuulla syksystä 2019 lähtien liikuntavuorojen järjestäminen.

11. Hallituksen toimintaperiaatteet

- Kokoontumistiheys: hallitus kokoontuu pääsääntöisesti joka toinen viikko. Lisäksi järjestetään 

tarvittaessa iltakouluja.

- Kokouskäytännöt: päätetään, että puheenjohtaja luo aina yhdestä seuraavasta kokouksesta 

Doodle-kyselyn, johon vastataan saman tien ja seuraavan kokouksen ajankohta päätetään 

mahdollisimman pian edellisen kokouksen päätyttyä. 

- Kokoukseen tullaan ajoissa paikalle. Poissaolosta ilmoitettava, mikäli se ei käy 

Doodlesta ilmi. 

- Oman vastuualueen asioista ilmoitettava etukäteen puheenjohtajalle, mikäli ei itse 

pääse kokoukseen ja haluaa asioita käsiteltävän kokouksessa.



- Toimenkuvat käytännössä: kaikki hoitavat työnsä itsenäisesti tai työparin kanssa, mutta 

pyytävät apua tarpeen tullen. Voidaan jakaa omia ideoita oman vastuualueen ulkopuolellekin.

- Hallituksen velvollisuudet ja vastuut: hallituksen jäsenet ovat velvollisia toimimaan vuoden 

2019 toimintasuunnitelman ja sääntöjen mukaan. Lisäksi hallitus on vastuussa yhteisistä 

päätöksistä sekä velvollinen tekemään päätöksiä jäsenistön edun mukaisesti.

12. Wirike-lehden toimitus

- Wirike-vastaavana toimii Diana Marculescu. Marculescu etsii lehdelle päätoimittajaa sekä 

kirjoittajia. Jokaisen hallituksen jäsenen tulee etsiä lehdelle kirjoittaja. 

- Lehti ilmestyy samaan tapaan kuin ennenkin, eli kahdesti vuodessa. Ensimmäisen kerran 

keväällä ennen vappua ja toisen kerran syksyllä ennen pikkujouluja.

13. Tilinkäyttöoikeudet

- Käyttöoikeus Liedon Osuuspankin tiliin FI59 4713 0010 0244 04 myönnetään Sara Pajuselle, 

Ella Sirvalle sekä Erika Järviselle. Muut käyttöoikeudet saa poistaa. 

- Verkkopankkitunnukset myönnetään Erika Järviselle. Visa Electron -kortit kyseiseen tiliin 

myönnetään Ella Sirvalle ja Sara Pajuselle.

14. Nimenkirjoitusoikeudet

- Vuonna 2019 poistetaan Lassi Rantaselta. Vuonna 2019 myönnetään Iida Jääskeläiselle. 

Vuonna 2019 nimenkirjoitusoikeus säilyy Sara Pajusella.

15. Jäsenistön tyytyväisyyskysely

- Päätetään pitää tyytyväisyyskysely huhtikuussa 2019. Hallitus käsittelee edellisen vuoden 

tyytyväisyyskyselyn seuraavassa iltakoulussa.

16. Kehitysehdotuksia vuodelle 2019

- Panostetaan kasvatustieteiden brändäykseen sekä jatkuvien yhteistyökumppanien 

hankkimiseen. 

- Lisätään alkoholitonta fuksitoimintaa, kuten liikuntatapahtumia. Pyritään lisäämään fukseille 

infoa opiskelutaidoista ja ajankäytön hallinnasta. Pyritään lisäämään preppaus Johdatus 

kasvatustieteisiin -tenttiin.

- Lisätään yhteistyötä laitoksen kanssa. Pyritään järjestämään laitoksen sekä opettajien 

esittelyilta fukseille. Pyritään parempaan kommunikointiin opettajien kanssa. Pyritään 

muuttamaan opintokokonaisuuksien hakeminen paperisesta sähköiseksi.

17. Tulevat tapahtumat

- Pikkulaskiaislippujen ja hyväntekeväisyysmerkkien myyntipäivystys pidetään tiistaina 15.1. 

12.00-13.00 Maunon edessä. Saarinen ja Pajunen hoitavat päivystyksen. 



- Äänestettiin myytävien lippujen määrästä (vaihtoehtoina 1 tai 2 lippua per henkilö); 1

lippu 6 ääntä, 2 lippua 4 ääntä. Päätetään myydä 1 lippu per henkilö, 

maksuvaihtoehtona käteinen tai MobilePay. 

- Hyväntekeväisyysmerkkien tuotto Lounais-Suomen Mielenterveysseuran hyväksi; 

merkkien tilaushinta 1,20€ ja myyntihinta 3€, josta 1,8€ Mielenterveysseuralle ja 

1,20€ Katkolle. Merkkejä tilattu 100 kpl. 

- Auramo edellisestä hallituksesta mainostaa hyväntekeväisyysmerkkejä ja Sirva 

nykyisestä hallituksesta Pikkulaskiaislippuja.

- Katkon kaverisitsit järjestetään Q-talolla 21.2. Päätetään alustavasti 60 katkolaisen kiintiö 

yhdellä avecilla. Sitsien jatkoina Gaalan varainkeruubileet Vegasissa. Päätettiin kysyä 

varainkeruuyhteistyökumppaniksi Putexia. Promoaminen ja tapahtuman luominen 

Facebookiin mahdollisimman pian.

18. Talousasiat

- Aiemmin tehdyt maksut

- Hyväksytään Katkon kortilta menneet maksut

1. 327,18€ hallituksen virkistäytymisillasta

2. 20,65€ jouluiltaman tarjoiluista

3. 4,99€ laitoksen kiitoslahjasta

4. 14,85€ Halloped-tapaamisista

- Päätetään maksaa saapuneet laskut

1. 100€ Gaalan tilan ennakkomaksusta

2. 103,88€ hyväntekeväisyyshaalarimerkeistä  

3. 855€ Pikkulaskiaisen ryhmälipuista

- Laskutetaan

1. 674,32€ Asteriski ry:tä Pariutumisbileistä

2. 122,07€ TSTS ry:tä Punaisten haalareiden sitseistä ja bileistä

- Kuitit

- Päätetään maksaa Sara Pajuselle 50€ Wirikkeen päätoimittajan palkkio

- Laskut

- Saapunut lasku Hovikullalta Pro Katko -palkinnon kaiverruksesta; 25€

- Budjetoidaan Kivirauman läksiäislahjaan 20€

19. Koulutuspoliittiset asiat

- Marculescu ollut yhteydessä Päivi Pihlajaan 2. vuoden opiskelijoiden kurssien 

päällekkäisyyksistä.



- Marculescu ollut Indexin opintosihteerin kanssa tapaamisessa. Indexin kopo-toimijoiden 

ryhmän kanssa tapaaminen tammi-helmikuun vaihteessa.

- Opetusnäytetoimikuntaan haetaan kahta virallista jäsentä ja heille yhteinen varajäsen, kausi 

alkaa 1.2.2019 ja on voimassa 31.7.2019 asti, Marculescu hoitaa asiaa eteenpäin. 

20. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

- Duunisafaritiimi kokoontunut, etsitään mentoreita.

- Specia-kokous Helsingissä 8.2., Särkkä osallistuu.

21. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

- Tammikuun hengailuilta järjestetään torstaina 24.1. klo 17-19, teemana haalarimerkkitalkoot. 

Mahdollisesti sh355, Vesanto hoitaa ja luo Facebook-tapahtuman. Sirva hoitaa kv-opiskelijoille 

tiedottamisen. 

22. Index-asiat

- ei mainittavaa

23. Toimikunnat

- Katkon Gaala -toimikunta aloittaa käytännön työt tammikuussa ja kokoontuu pian 

ensimmäisen kerran. 

- Gaala järjestetään perjantaina 15.3.2019 klo 18 alkaen Tarmon Talolla Raunistulassa.

- Osallistumishinta päätetään myöhemmin, tulee olemaan huomattavasti halvempi kuin 

viime vuonna. 

- Toimikunta kilpailuttaa catering-palveluja buffettarjoilua varten. 

- Tänä vuonna pukukoodi on iltapuvun sijasta cocktail. 

- Enimmäisosallistujamäärä 80 henkilöä. 

- Ilmoittautuminen avataan ja Facebook-tapahtuman luodaan mahdollisimman pian.

24. Muut päätösasiat

- Jäsentä työyhteisötoimikuntaan etsitään kaudelle 31.12.2019 asti. Toimikunnan ensimmäinen 

kokous 23.1., Marculescu hoitaa jäsenen etsimisen.

- Joel Kivirauman läksiäislahjaan budjetoitu 20€ (pöytäkirjan kohta 18). Kahvitilaisuus 

järjestetään 25.1. klo 14. Pajunen hoitaa lahjan.

25. Tiedotus

- Hallituksen kuvat nettisivuille hoidetaan tammikuun aikana

- Hallituksen esittäytyminen Instagramissa aloitetaan viikolla 3

- Hallituksen uudet jäsenet sähköpostilistoille lisätään Reinin toimesta ja vanhat poistetaan. 

Pajunen lisää Jääskeläisen KasKummaa-listalle.

- Viikkotiedotteeseen: 



- vko 2: päivystys ja Pikkulaskiaisen lipunmyynti, hallituksen järjestäytyminen + pestit, 

esittelyt Instagramissa

- vko 3: tammikuun hengailuilta

26. Muut esille tulevat asiat

- Jukka Kola valittu Turun Yliopiston uudeksi rehtoriksi

- Sirva hankkii uudelle hallitukselle VIP-kortit Night Club Marilyniin

27. Seuraava kokous

- Pajunen laittaa Doodleen seuraavan kokouksen ajankohdan

28. Kokouksen päättäminen

- kokous päätetty ajassa 16:20

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Suvi Reini

sihteeri

   _________________________

Iida Vesanto

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Iida Jääskeläinen

pöytäkirjantarkastaja


