
Hallituksen kokous 23/19

Aika: Keskiviikko 16.10.2019 kello 8:13-10:05

Paikka: Macciavellin kabinetti 1

Paikalla: Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Suvi Reini, Erika Järvinen, Meri Kärki, Iida Vesanto (poistuu kohdassa 9), Iida 

Jääskeläinen

Poissa: Diana Marculescu, Ella Sirva, Veera Särkkä, Helmi Puustinen

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Avataan kokous ajassa 8:13

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Hyväksytään esityslista muutoksitta

4. Pöytäkirjan 22/19 tarkastaminen

a. Hyväksytään pöytäkirja muutoksitta

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sofia Saarinen ja Iida Jääskeläinen

6. Posti

a. Ei saapunutta postia

7. Ilmoitusasiat

a. Hallitukselle on hankittu boksi virkistysrahastoa varten, sen saldo on tällä hetkellä 13,60€

8. Menneet tapahtumat

a. Punaisten haalareiden sitsit ja bileet 9.10.

i. Sitseillä hieman ongelmia mm. istumapaikkatoiveiden kanssa

ii. Yhteistyö ainejärjestöjen välillä toimi, Upseerikerhon kanssa hieman ongelmia - 

tilatuista ruuista puuttui alkuruoka

iii. Sitseillä paikalla 90 sitsaajaa, jatkoilla harmillisen vähän porukkaa

iv. Tuotoista ei vielä tarkemmin tietoa, Kärki selvittää ne ensi kokoukseen

b. Word-koulutus 14.10.



i. Kahdeksan fuksia ilmoittautunut etukäteen, sekä näiden lisäksi muutama, jotka olisivat

tulleet ilman ilmoittautumista. Paikalla kuitenkin vain neljä fuksia

ii. Itse koulutus oli kuitenkin onnistunut. Tulevaisuudessa voidaan miettiä koulutuksen 

sisällön tiivistämistä ja keskittyä akateemista kirjoittamista tukeviin asioihin

iii. Aikaisempi syksy voisi olla ajankohtana parempi

c. Hallitushoukuttelu 14.10.

i. Paikalla lähes koko hallitus sekä viisi ainejärjestötoiminnasta kiinnostunutta 

ii. Cafe Art oli paikkana sopivan kokoinen tälle porukalle

9. Tulevat tapahtumat

a. Lautapeli-ilta 22.10.

i. Tilan selvittely edelleen kesken, Vesanto hoitaa

ii. Budjetoidaan tarjoiluja varten 10,00€ Talousasioissa

b. Ämpäribileet vol. 4; 23.10.

i. Kärki noutaa julisteet ja levittää niitä yliopistolle

ii. Lipunmyyntivuorot vielä jakamatta, Pajunen ilmoittautuu vapaaehtoiseksi

c. Syyskokous 29.10.

i. Jatketaan tapahtuman mainostamista

ii. Hallitus paikalle ajoissa klo 16.30 valmisteluja varten

iii. Alustavasti Pajunen ja Saarinen hoitavat kokoukseen tarjoilut

iv. Budjetoidaan lähempänä tapahtumaa

d. Kasvatuksen syysilta 7.11.

i. Vesanto mainostaa tapahtumaa jäsenistölle

ii. Ilmoittautuminen tapahtumaan 25.10. mennessä

10. Talousasiat

a. Kuitit

b. Laskut

i. Kevään liikuntakokeilusta puuttuu lasku edelleen, Puustinen on yhteydessä

ii. Päätetään maksaa Designia Oy:lle 1343,04€ collegepaidoista

iii. Päätetään maksaa HD-Group Oy:lle 2877,90€ fuksien haalareista

c. Laskutus

i. Päätetään laskuttaa Heidi’s Bier Baria 100€ Supersitsien sponsorointimaksua

d. Hyväksytään Katkon kortilta

i. Hyväksytään kortilta maksetut toimistohankinnat 2,99€ + 18,86€ = 21,85€



ii. Hyväksytään kortilta maksetut salaattiostokset Punaisten haalareiden sitseille 44,97€.

Manana ry maksaa ostokset takaisin tulojen tasaamisen yhteydessä

e. Tilin menot ja tulot

i. 16 henkilöä on maksaneet collegetilauksensa, loppuja odotellaan vielä

ii. Haalareiden maksutiedot on lähetetty fukseille eilen

f. Budjetointi

i. Budjetoidaan Pro Katko -palkintolautasta varten 40,00€. Pajunen tiedustelee asiaa 

Turun Palkintokeskukselta

ii. Budjetoidaan Lautapeli-iltaa varten 10,00€

11. Koulutuspoliittiset asiat

a. Edustajistovaalit

i. Mainostetaan edustajistovaalien äänestämistä alustavasti ennen SuperSitsejä 31.10. 

ja SuperSitsien jälkeen 4.11. 

b. Marculescu on lähettänyt kopo-postia, jossa mainostettu Turun yliopiston ja 

kasvatustieteiden tiedekunnan työryhmiä, joista tärkeimpänä tiedekunnan johtokunta

c. Eilen ollut dekaaniehdokkaiden keskustelutilaisuus

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. Työelämäekskursio 4.11.

i. Facebook-tapahtuma on julkaistu

ii. Tapahtumaan mahtuu enintään 30 ihmistä

b. Vegecon

i. Katkon ja Peducan rastin aiheena on esiintyminen

ii. Särkkä suunnittelee rastin yksityiskohtia ja lähettää SKOLille

c. Hissipuhetyöpaja päätetään perua, mietitään mahdollisesti keväällä uudestaan

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Deadline-piiri 23.10.

i. Ei uutta käsiteltävää

b. Katkon leffailta 11.11.

i. Budjetoidaan lähempänä tapahtumaa tarjoiluja varten

c. Viime liikuntavuorolla pelattu futsalia, paikalla ollut 10 osallistujaa

d. Viime tiistaina ollut lentopallopeli osana turnausta, joka jatkuu tällä viikolla

14. Index-asiat

a. Leffailta tiistaina 22.10. klo 18-21 Teutorin Tossu-tilassa

b. Indexin pestipäivystys keskiviikkona 23.10. Publicumilla



c. Hallitusviettelyilta maanantaina 28.10. Proffan kellarissa

d. Academic Munchies keskiviikkona 6.11. klo 9-11 Publicumin aulassa

e. Kotibileet keskiviikkona 20.11. Q-talolla, Facebook-tapahtuma tulee ulos ensi viikolla

f. Indexin kiitosbileet tiistaina 3.12. järjestötoiminnassa sekä toimikunnissa mukana oleville

15. Yhteistyöasiat

a. Ei käsiteltävää

16. Wirike-asiat

a. Ei käsiteltävää

17. Toimikunnat

a. SuperSitsit -toimikunta

i. Kokoustavat ensi viikolla, ei muuta käsiteltävää

b. Katkon Gaala -toimikunta

i. Gaala-toimikunnan ensimmäisen tapaamisen Facebook-tapahtuma julkaistu, Pajunen

mainostaa tapahtumaa

18. Muut päätösasiat

a. Collegetilaus

i. Tilauksen tilanne päivitetty Talousasioissa

b. Kevään tulevat tapahtumat

i. Suunnitellaan mahdollisesti kotimaan ekskursiota ensi keväälle

ii. Juhlikset selvittävät sopivia ajankohtia kevään sitseille ja bileille, jotka voisivat olla 

esim. helmi-maaliskuun vaihteessa

iii. Keväälle mahdollisesti myös leffaekskursiota Fobian ja Asteriskien kanssa

iv. Toiveita yhteistyöstä Opexin kanssa vapulle, lisäksi suunnitelmissa viime kevään tavoin

Kotibileet

v. Kaverisitsejä toivottu esim. Sosklubin kanssa

19. Tiedotus

a. Viikkotiedotteeseen: Ämpäribileet, Deadline-piiri, Index-asiat (leffailta, pestipäivystys, 

hallitusviettely), Gaala-toimikunnan ensimmäinen tapaaminen, syyskokous, 

työelämäekskursio, SuperSitseille tarjoilijoita, liikuntavuoro, seuraava kokous

20. Muut esille tulevat asiat

a. Reini ja Järvinen osallistuvat mahdollisesti Kide.Appin Meet & Greet -tapahtumaan

21. Seuraava kokous

a. Pajunen luo Doodlen seuraavasta kokouksesta

22. Kokouksen päättäminen



a. Päätetään kokous ajassa 10:05

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Suvi Reini

sihteeri

   _________________________

Sofia Saarinen

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Iida Jääskeläinen

pöytäkirjantarkastaja


