
Hallituksen kokous 22/19

Aika: Keskiviikko 9.10.2019 kello 10:06-12:02

Paikka: Macciavellin kabinetti 1

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

Helmi Puustinen (saapuu kohdassa 13)

Poissa: Sofia Saarinen, Diana Marculescu

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Avataan kokous ajassa 10:06

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Lisätään kohtaan 18. Muut päätösasiat: Abipäivä

b. Hyväksytään tällä muutoksella

4. Pöytäkirjan 21/19 tarkastaminen

a. Korjataan kohtaan 12.c: Duunisafari-ilmoittautuminen avataan maanantaina 14.10.

b. Hyväksytään tällä muutoksella

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Erika Järvinen ja Ella Sirva

6. Posti

a. Olemme saaneet kortin Brysselistä Indexin ekskursiolta! Pajunen ripustaa ulkomailta 

saapuneet postikortit toimiston seinälle

7. Ilmoitusasiat

a. Dekaanin läksiäisiä vietetään 12.12.

b. Pikkujouluinfo on pidetty ja -testamentti annettu fukseille

8. Menneet tapahtumat

a. Lokakuun päivystys 1.10.

i. Päivystys oli menestys! Kävijöitä päivystyksessä oli jopa yli 30, tarjoiltavat maistuivat 

ja myyntiä noin 20€:n edestä

ii. Speciaan liittyi neljä uutta jäsentä



iii. Järvinen välittää kuitin tarjoiluista Särkälle, joka välittää sen eteenpäin Specialle

b. Kehon- ja mielenhuollon ilta 1.10.

i. Osallistujia alle 10

ii. Toiveena järjestää vastaavanlainen tapahtuma uudestaan ensi vuoden puolella 

9. Tulevat tapahtumat

a. Punaisten haalareiden sitsit ja bileet 9.10.

i. Tapahtuma on tänään! 

ii. Sitseille osallistumassa 90 henkilöä

iii. Katkolta ei ole tänä vuonna laulunjohtajaa

b. Word-koulutus 14.10.

i. Ilmoittautuminen avautunut, tällä hetkellä lähes 10 ilmoittautunutta

ii. Koulutuksen pitävät Pajunen ja viime vuoden hallituksesta Rantanen

c. Hallitushoukuttelu 14.10.

i. Cafe Art varattu klo 17 alkaen

ii. Facebook-tapahtuma on julkaistu sunnuntaina

iii. Muutamia fukseja on tähän mennessä ilmaissut kiinnostuksensa hallituspestejä 

kohtaan

d. Lautapeli-ilta 22.10.

i. Vesanto yrittää löytää tapahtumalle hyvän tilan ja ilmoittaa sen myöhemmin

ii. Facebook-tapahtuma on julkaistu tällä viikolla

iii. Budjetoidaan tarjottavia varten ensi kokouksessa

e. Ämpäribileet vol. 4; 23.10.

i. Kärki ja Sirva jatkavat somessa pöhisemistä

ii. T-klubi hoitaa tapahtumaan ämpärit

iii. Lipunmyyntivuorot sovitaan lähempänä

f. Katkon viini- ja juustoilta 14.11.

i. Paikka vaihtui käytännön syistä Vähä-Heikkilään

ii. Q-talon alakerta varattu klo 17-23 ajaksi

iii. Puustinen julkaisee Facebook-tapahtuman lähempänä

10. Talousasiat

a. Kuitit

i. Päätetään maksaa Susanna Tuomiselle Supersitsien tarvikkeista 5,00€ + 21,94€ + 

20,00€ + 2,00€ eli yhteensä 48,94€

b. Laskut



c. Laskutus

d. Hyväksytään Katkon kortilta

e. Tilin menot ja tulot

i. Myydyistä ja postitetuista haalarimerkeistä tullut tilille 7,00€

f. Budjetointi

11. Koulutuspoliittiset asiat

a. Edustajistovaalit

i. Vaalit pidetään 1.-6.11. 

ii. Marculescu lähettänyt asiaan liittyen sähköpostia kasvis-listalle, aikoo myös pöhistä 

somessa

iii. Mainostetaan edustajistovaaleja aktiivisesti lähempänä vaaleja, pyritään tekemään 

vaaleista mahdollisimman näkyvä asia jäsenistölle

b. Koponeuvosto 14.10. 

i. Marculescu estynyt osallistumaan

ii. Mainostetaan valmisteluryhmän jäsenille

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. Vegecon

i. 66 ilmoittautunutta mukaan lukien ne katkolaiset, jotka eivät mahtuneet sitseille

ii. Lopulliset rastipaikat ovat Proffan kellari, Turku-sali, Aitiopaikan kerhohuone, 

Educariumin sh355 ja Indexin ullakko. Naturalta etsitään tila vielä yhtä rastipaikkaa 

varten

b. Specian syyskokous pidetään Helsingissä 9.11. 

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Deadline-piiri 23.10.

i. Vesanto julkaissut tapahtuman Facebookissa

b. Menneellä liikuntavuorolla ollut hyvin osallistujia, lajina sulkapallo

c. Tänään on ensimmäinen lentopallopeli Iskerillä Asteriskejä vastaan

d. Katkon leffailta 11.11.

i. Vesanto luo Facebook-tapahtuman

ii. Pajunen selvittää Aitiopaikan kerhotilan varustelun ja varaa tilan

14. Index-asiat

a. Indexin 66. vuosijuhlaa vietetään tämän viikon perjantaina!

b. Vujuviikon päivystys on tänään klo 11-13

c. Academic Munchies 6.11. Publicumin aulassa



15. Yhteistyöasiat

a. Yhteistyötapahtuma TARAKI ry:n kanssa

i. Ovat olleet yhteydessä useampaan ainejärjestöön järjestämäänsä ekskursioon liittyen

ii. Heidän yhteistyöehdotuksensa menee päällekkäin Supersitsien kanssa, joten 

joudumme kieltäytymään

iii. Jääskeläinen on yhteydessä TARAKI:in  

b. Leffaekskursio Asteriskin ja Fobian kanssa

i. Ehdotus leffaekskursion ajankohdasta menee päällekkäin syyskokouksen kanssa, 

joten jouduimme kieltäytymään

c. Kutsu TYY:n 97. vuosijuhlille 9.11.

i. Hallituksesta ei halukkaita osallistumaan

d. Kutsu P-klubin 44. vuosijuhlille 8.11.

i. Hallituksesta ei halukkaita osallistumaan

ii. Lähetetään P-klubille e-onnittelukortti vuosijuhlien aattona, Reini hoitaa kortin

16. Wirike-asiat

a. Kansien tekijää etsitään

b. Pajunen ilmoittautunut valokuvaajaksi, viime hallituksesta Rantanen ilmoittautunut 

vapaaehtoiseksi kansikuvamalliksi

17. Toimikunnat

a. SuperSitsit-toimikunta

i. Tällä hetkellä tarjoilijoita on viisi

ii. Haalarimerkit ja ruuat on tilattu sekä koristeet ostettu

iii. Odotetaan vielä varmistusta jatkopaikasta

iv. Ensi viikolla julkaistaan promovideon toinen osa

b. Katkon Gaala -toimikunta

i. Pöhistään somessa ja puskaradiossa toimikunnan kokoamisesta

ii. Toimikunta aloittaa toimintansa ja sponsoreiden haun loppuvuoden aikana

iii. Toimikunnan kokoaminen maanantaina 21.10. klo 12-13 Edun 4. kerroksessa

iv. Gaala-toimikunta hoitaa myös vuosijuhlien 2021 tilan varaamisen

18. Muut päätösasiat

a. NERA2020-konferenssi

i. Pajunen on välittänyt tiedon konferenssista kasvis-listalle

b. Collegetilaus

i. Marculescu lähettänyt maksutiedot paidan tilanneille, eräpäivä 16.10.



c. Abipäivä

i. Kasvatustieteiden esittelyaika on perjantaina 8.11. 10-10.45 Naturan IX-salissa 

19. Tiedotus

a. Viikkotiedotteeseen: Lautapeli-ilta, Deadline-piiri, Duunisafari, JoKa -lukupiirin palautelomake, 

liikuntavuoro, seuraava kokous, Word-koulutus, Hallitushoukuttelu sekä lyhyt info 

syyskokouksesta

20. Muut esille tulevat asiat

21. Seuraava kokous

a. Keskiviikkona 16.10. klo 8-10

22. Kokouksen päättäminen

a. Päätetään kokous ajassa 12:02

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Suvi Reini

sihteeri

   _________________________

Erika Järvinen

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Ella Sirva

pöytäkirjantarkastaja


