
Hallituksen kokous 21/19

Aika: Tiistai 1.10.2019 kello 8.17-10.12

Paikka: Macciavellin kabinetti 1

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

Poissa: Suvi Reini, Diana Marculescu, Sofia Saarinen, Iida Jääskeläinen, Helmi Puustinen

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 8.17

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Hyväksytään esityslista muutoksitta

4. Pöytäkirjan 20/19 tarkastaminen

a. Korjataan kohdasta 10 Talousasiat kohdasta Laskut ”Tarmontalolle” muotoon ”Tarmon talolle”

b. Korjataan kohdasta 10 Talousasiat kohdasta Laskutus ”Bloks Oy:tä Jääpalatehdasta” muotoon 

”Bloks Oy Jääpalatehdasta” 

c. Korjataan kohdasta 18 Muut päätösasiat kohdasta Kide.app Meet & Greet sana ”päällekkäin” 

pois

d. Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Särkkä ja Kärki

6. Posti

a. Kostajaismerkkien lasku on saapunut

7. Ilmoitusasiat

a. Syyskokouksen tapahtuma julkaistu 

b. Sihteeri Reinin poissaollessa sihteerinä toimii Vesanto

8. Menneet tapahtumat

a. Kostajaiset 26.9.



i. Kostajaiset todella onnistunut tapahtuma. Vanhempia vuosikursseja paikalla aluksi 18

ja mukaan liittyi lisää myöhemmin. Merkit saapuivat ajallaan. Megafoni on 

palautunut toimistoon. Iltakin oli onnistunut.

b. Pitsaperjantai 27.9.

i. Tapahtuma jouduttiin perumaan, koska ei päästy tilaan hukkuneen avaimen takia.

9. Tulevat tapahtumat

a. Kehon- ja mielenhuollon ilta 1.10.

i. Sirva tekee venyttelyohjelman. Vesanto hoitaa loput.

b. Lokakuun päivystys 1.10.

i. Pajunen käynyt kaupassa ostamassa tarjottavaa 26 eurolla. Päivystyksessä voi vielä 

liittyä Specian jäseneksi. Otetaan liittymislomakkeet mukaan myös Pikkujouluinfoon.

c. Punaisten haalareiden sitsit ja bileet 9.10.

i. Katkolle on tullut viestiä HUMAKOn TuPalta. Heitä kiinnostaa olla mukana Punaisten 

haalarien sitseissä. Otetaan heihin yhteyttä ensi vuonna

ii. Sitsaajia tulossa noin 85

iii. Katkolaisia tulossa 25 sitsaajaa

iv. Yhteistyö on sujunut hyvin

d. Word-koulutus 14.10.

i. Tapahtuma julkaistu

ii. Pajunen suunnitellut alustavasti ja tiedustellut viime vuoden hallituksen chatissa 

kiinnostusta koulutuksen pitämiseen. Ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 7.10.

iii. Päätetään muuttaa aika klo 15-17, tilana sh 355

e. Hallitushoukuttelu 14.10.

i. Päätetään aloittaa vasta 17.30, jotta Word-koulutuksessa olevatkin pääsevät paikalle

ii. Päätetään pitää Hallitushoukuttelu Cafe Art:n kabinetissa. Puustinen varaa kabinetin 

puhelimitse

f. Ämpäribileet vol. 4; 23.10.

i. Merkki tilattu

ii. Pajunen tekee julisteen

iii. Sirva ja Kärki pöhisevät somessa

10. Talousasiat

a. Kuitit

i. Päätetään maksaa Erika Järviselle vuosijuhlaedustusta 50€

b. Laskut



i. Päätetään maksaa HEF Group Oy:lle 152,88€ Kostajaisten merkeistä

ii. Päätetään maksaa CampusSportille 60€ lentopalloturnauksen osallistumismaksua 

c. Laskutus

i. Päätetään laskuttaa MV-tuotteet Oy:tä 300€ haalarisponsoroinnista 

ii. Päätetään laskuttaa Ahoska Cateringiä 200€ haalarisponsoroinnista 

d. Hyväksytään Katkon kortilta 

i. Ostokset Supersitsejä varten 94,93€

ii. Ostokset Supersitsejä varten 18,30€

iii. Hyvinvointipäivystyksen tarjoilut 26,70€

e. Tilin menot ja tulot

i. Ei tuloja tai menoja

f. Budjetointi

i. Päätetään budjetoida 10€ kassalipasta varten

ii. Päätetään budjetoida 15€ Indexin vuosijuhlalahjaan

iii. Päätetään budjetoida 50€ mustaa kangasta (pöytäliinoihin) varten 

iv. Päätetään budjetoida 10€ Katkon omiin muovikannuihin

11. Koulutuspoliittiset asiat

a. Valmisteluryhmän ja työyhteisötyöryhmän jäsenhaut

i. Halukkaita jäseniä ei ole ilmoittautunut. Kysellään ympäriinsä erityisesti uusia fukseja 

kiinnostuksesta

b. Palautetyöryhmän kokous 26.9.

i. Opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteinen palautetilaisuus tiistaina 26.11. klo 16 

alkaen 

ii. Pyritään tekemään palauteillasta säännöllinen

iii. Palauteiltaan mietitty glögitarjoilua houkuttelemiseksi 

iv. Kysellään etukäteen palautetta seuraavista aiheista: opintojen työelämärelevanssi, 

opintojen kuormittavuus, poissaolosäännöt, digitaaliset oppimisympäristöt ja 

yhdenvertaisuus. Lomake julkaistaan myöhemmin. Palautetilaisuutta ohjaamassa yksi

henkilökunnan ja yksi opiskelijoiden edustaja 

v. Työryhmä tapaa uudestaan syksyllä ennen palautetilaisuutta

c. Dekaanin valinta

i. Uusi dekaani aloittaa 1.1.2020 viiden vuoden kautensa

ii. Hakuaika päättyy 10.10.2019



iii. Tiedekunnassa järjestetään avoin keskustelutilaisuus 15.10. klo 14 salissa EDU2 

dekaaniehdokkaiden kuulemiseksi. Marculescu mainostaa somessa ja 

sähköpostilistalla

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. Vegecon

i. Paikoiksi on varattu Turku-sali, Aitiopaikan kerhotila ja Proffan kellari. Muiksi tiloiksi 

pohditaan Educariumin tiloja sekä jotain tilaa Agoralta

ii. Tapahtuma on herättänyt paljon kiinnostusta. Noin 75 on ilmoittanut Supersitsi-

ilmoittautumisen yhteydessä haluavansa osallistua

iii. Tapahtumaan tulee vielä erillinen ilmoittautuminen 

b. Hissipuhetyöpajan ajankohdaksi päätetty 20.11. klo 12-14

c. Duunisafari-ilmoittautuminen aukeaa 14.10.

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Liikuntavuorolla pelattu sählyä. Paikalla 9 pelaajaa

b. Lentopalloturnauksen säännöt ja aikataulut julkaistu Liikuntakenttään. Pelit 9.10., 10.10. ja 

15.10. Edulla ja Iskerillä

c. Seuraavalla liikkavuorolla on lentopalloa tai sählyä. Fobian liikuntavastaava vastuussa, koska 

Puustinen ei pääse

d. Jollain kerralla voisi päättää lajiksi jonkinlaista ryhmäliikuntaa

e. Päätetään järjestää peli-ilta 22.10. klo 17-19. Vesanto varaa tilan Educariumilta

f. Häirintäyhdyshenkilöesittely tulee ulos tänään 1.10.

14. Index-asiat

a. Ei uutta käsiteltävää

15. Yhteistyöasiat

a. Changen asiakasilta

i. Päätetään jättää asiakasilta järjestämättä

b. Kide.app Meet & Greet

i. Pajunen ja Järvinen kiinnostuneita menemään

16. Wirike-asiat

a. Ei uutta käsiteltävää

17. Toimikunnat

a. SuperSitsit-toimikunta



i. Ilmoittautuneita tällä hetkellä noin 130. Otetaan maksimissaan 100. Erityisesti 

katkolaisia joudutaan karsimaan. Tampereelta, Oulusta, Rovaniemeltä ja Joensuusta 

tulossa todella vähän

ii. Promovideo on julkaistu. Julkaistaan vielä ainakin toinen osa

iii. Merkki tilataan tänään

18. Muut päätösasiat

a. Katkon viini- ja juustoilta 14.11.

i. Paikaksi varattu alustavasti TYYn sauna ajalle 17-23. Ehdotetaan vielä kuitenkin 

paikaksi Vähä-Heikkilää, koska TYYn saunassa ei ole riittävästi pöytiä ja tuoleja 

b. Collegetilaus

i. Marculescu ollut yhteydessä Porukkapaita.fi:hin. Heillä on tiedot viime vuoden 

tilauksesta sekä Katkon logo

ii. Collegeja on tilattu 29 kappaletta

iii. Marculescu tiedustelee lopullista hintaa ja ilmoittaa sitten tilaajille maksutiedot

c. Pro Katko -palkinto

i. Aiemmat palkitut selvitetty

ii. Päätetään hankkia erikseen kiertopalkinto, johon kaiverretaan Pro Katko ja 

mahdollisesti jotain muuta, ja juhlava taulu, johon kirjataan kaikki palkitut

iii. Budjetoidaan rahaa palkintoon ensi kokouksessa, kun Pajunen on päättänyt, mitä 

ostetaan

19. Tiedotus

a. Viikkotiedotteeseen:

i. Punaisten haalareiden sitsit

ii. Indexin vuosijuhlaviikko

iii. Viimeinen lukupiirikerta

iv. Word-koulutus & Word-koulutuksen ilmoittautuminen  

v. Dekaaniehdokkaiden keskustelutilaisuus

vi. Hallitushoukuttelu

vii. KVS:n verkkoaivoriihi-kysely

20. Muut esille tulevat asiat

a. Vesanto tehnyt lokakuun KVS-noston Elm Magazine-verkkomediasta

21. Seuraava kokous

a. Pajunen laittaa Doodlen tulevista kokouksista tulemaan tänään 

22. Kokouksen päättäminen



a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 10.12

   _________________________

Sara Pajunen

   Puheenjohtaja

__________________________

Iida Vesanto

sihteeri

   _________________________

Meri Kärki

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Veera Särkkä

pöytäkirjantarkastaja


