
Hallituksen kokous 25/19

Aika: Keskiviikko 30.10.2019 kello 8:16-10:33

Paikka: Macciavellin kabinetti 1

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

(saapuu kohdassa 6), Iida Jääskeläinen (saapuu kohdassa 7), Helmi Puustinen (poistuu kohdassa 13)

Poissa: Sofia Saarinen

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Avataan kokous ajassa 8:16

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Lisätään kohtaan 11. Koulutuspoliittiset asiat: Saapunut kopo-palaute

b. Lisätään kohtaan 18. Muut päätösasiat: Collegepaidat saapuneet

4. Pöytäkirjan 24/19 tarkastaminen

a. Tarkennetaan kohtaan 11.a: Edustajistovaaleihin ei ole tiedossa edustajia Katkolta. 

Kasvatustieteiden tiedekunnasta Eduxin listalla kuusi edustajaa, Soihdunkantajissa kaksi

b. Korjataan kohtaan 18.b: Tapahtuman hinta ollut viime vuonna 5 euroa, mutta edullisemman 

tilan takia tapahtuman hinta voidaan laskea 4 euroon

c. Hyväksytään näillä muutoksilla

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Erika Järvinen ja Diana Marculescu

6. Posti

a. Hallitukselle saapunut kortti Berliinistä Sirvan lomamatkalta

b. Saapunut lasku SuperSitsien haalarimerkeistä

7. Ilmoitusasiat

a. Uusi hallitus on eilen valittu!

8. Menneet tapahtumat

a. Lautapeli-ilta 22.10.

i. Tapahtuma ollut onnistunut, paikalla 15 osallistujaa



b. Ämpäribileet vol. 4; 23.10.

i. Bileissä käynyt hyvin porukkaa

ii. Tuotot hieman vajaa 1000 euroa, joka jaetaan Katkon ja T-klubin kesken

iii. Mietitään bileiden mahdollista jatkuvuutta tulevina vuosina

c. Deadline-piiri 23.10.

i. Paikalla noin kuusi opiskelijaa

d. Syyskokous 29.10.

i. Syyskokous oli onnistunut tapahtuma, jäseniä oli paikalla 29 ja etänä 5 

ii. Kokoukseen oli ensimmäistä kertaa mahdollista osallistua etäyhteydellä. Tällä kertaa 

etäyhteys tapahtui Skypen välityksellä, muita tapoja voisi kartoittaa. Etäyhteyden 

hallinnoimista tarvitsee kehittää tulevaisuudessa mutta ensimmäiseksi kerraksi tämä 

oli onnistunut

iii. Puheenjohtajasta ja Index-vastaavasta pidettiin äänestykset jäsenistön kesken

iv. Saimme täyden hallituksen koolle

v. Hallituksen ulkopuolelta yksi jäsen mahdollisesti kiinnostunut Halloped-

koordinaattorin pestistä

9. Tulevat tapahtumat

a. SuperSitsit 1.11. ja 2.11.

i. Järjestelyt ovat kunnossa

ii. Puheenjohtaja Pajunen hoitaa sitseille uhrilahjan

b. Vegecon 1.11.

i. Rastipaikat muuttuneet tiukan aikataulun vuoksi

ii. Uudet rastipaikat ovat Aitiopaikka, Publicumin 4. kerroksen aula, Educariumin 

seminaarihuoneet 355 ja 155, Educariumin 4. kerroksen aula sekä Macciavellin 

Kabinetti 2

iii. Lopullinen osallistujamäärä Vegeconiin on 67 henkilöä

c. Työelämäekskursio 4.11.

i. Ilmoittautuminen meni täyteen alle vuorokaudessa

d. Katkon leffailta 11.11.

i. Aitiopaikkaan tarvitaan läppäri ja HDMI-kaapeli. Pajunen hoitaa kaapelin 

asukastoimikuntalaiselta ja Vesanto kyselee toimivan läppärin perään

ii. Vesanto hoitaa tarjottavat leffailtaan

e. Viini- ja juustoilta 14.11.

i. Tapahtuma on julkaistu ja ilmoittautuminen alkaa tiistaina 5.11. klo 12



ii. Puustinen hoitaa tapahtuman järjestelyt

f. Katkon pikkujoulut 30.11.

i. Pajunen on saanut haalarimerkkiluonnoksen ja tilannut merkin

ii. Ilmoittautuminen aukeaa tämän viikon perjantaina klo 12

10. Talousasiat

a. Kuitit

i. Päätetään maksaa Iida Vesannolle 14,43€ Lautapeli-illan tarjoiluista

b. Laskut

i. Päätetään maksaa HEF Group Oy:lle 278,88€ SuperSitsien haalarimerkeistä

c. Laskutus

i. Laskutetaan Mañana ry:ltä 70,89€ Punaisten haalareiden sitseistä ja bileistä

d. Hyväksytään Katkon kortilta

i. Syyskokouksen tarjoilut 29,63€

e. Tilin menot ja tulot

f. Budjetointi

i. Budjetoidaan 50€ Academic Munchiesin tarjoiluihin

11. Koulutuspoliittiset asiat

a. Edustajistovaalit

i. Marculescu ollut yhteydessä Indexin kopoon 

ii. Tällä hetkillä on selvillä kaikki kasvatustieteiden tiedekunnan ehdokkaat 

edustajistovaaleihin

iii. Marculescu on ollut yhteydessä vaaliehdokkaisiin julisteeseen liittyen

b. Lausunto johtokunnan hakijoista

i. Päätetään tehdä lausunto yhdessä Opexin kanssa

ii. Päätetään ehdottaa Opexille kolmea tai neljää ehdokasta

iii. Marculescu on yhteydessä Opexiin

iv. Lausunto tulee lähettää ennen 5.11. klo 23:59

v. Hakemuksen jättäneiden hallituslaisten jääviys on huomioitu lausunnosta 

keskusteltaessa

c. Laitosneuvottelu 31.10.

i. Laitosneuvottelu klo 14.15 alkaen EDU3:ssa

ii. Pajunen osallistuu, Marculescu mahdollisuuksien mukaan

d. Dekaanin valinta



i. Tiedekunnan johtokunta on ehdottanut rehtorille professori Jukka Husua 

kasvatustieteiden tiedekunnan dekaanin tehtävään

e. Saapunut kopo-palaute

i. Marculesculle on saapunut palaute opiskelijaan kohdistuneesta opettajan 

epäasiallisesta käytöksestä

ii. Marculescu on yhteydessä opiskelijaan ja ehdottaa tälle mahdollisuudesta ottaa 

yhteyttä TYY:n häirintäyhdyshenkilöön

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. Edustaja SKOLin vuosikokoukseen 29.11.

i. Alustavasti edustamaan lähtee Sirva

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Viime liikuntavuorolla ollut kaksi osallistujaa, osallistujat pelasivat pingistä

14. Index-asiat

a. Academic Munchies 6.11.

i. Päätetään tarjottavat kokouksen ulkopuolella muiden ainejärjestöjen tarjottavien 

perusteella

ii. Kutsutaan uusia hallituslaisia leipomaan ensi viikon tiistaina

iii. Myyntivuorot keskiviikkona jaetaan klo 11-12 ja 12-13, alustavasti kiinnostuneita Sirva,

Kärki ja Vesanto

15. Yhteistyöasiat

a. Kutsu Osakuntasalin 5-vuotisjuhliin 8.11.

i. Vesanto mahdollisesti kiinnostunut osallistumaan

b. Abipäivä 8.11.

i. Asiasta ei ole tullut virallista tietoa vielä Katkolle

ii. Pajunen on yhteydessä Opexiin ja tiedekunnan opinto-ohjaajiin selvittääkseen 

opiskelijaedustuksen tarvetta

c. Kutsu Poikkeuksen 40. vuosijuhlille 15.11.

i. Hallituksesta ei halukkaita vuosijuhlille

ii. Reini lähettää vuosijuhlakortin lähempänä juhlaa

d. Kutsu AKK:n Kiltagaalaan 30.11.

i. Reini ja Kärki osallistuvat gaalaan

ii. Mietitään tarvetta mahdolliselle lahjalle

16. Wirike-asiat

a. Juttujen deadline on 3.11., Vesanto on ollut yhteydessä kirjoittajiin



b. Kannen tekijä on mahdollisesti löytynyt

17. Toimikunnat

a. Katkon Gaala -toimikunta

i. Toimikunnan ensimmäinen virallinen tapaaminen on 5.11. klo 12-13

b. Vuosijuhlatoimikunta

i. Toimikunta perustettiin eilen syyskokouksessa

ii. Toimikuntaan ilmoittautui seitsemän henkilöä

iii. Pajunen mainostaa toimikuntaan osallistumista marraskuun alussa, toimikunta tapaa 

ensimmäisen kerran marraskuun lopussa sopiakseen päivän ja varatakseen tilan

18. Muut päätösasiat

a. Collegepaidat saapuneet

i. Paidat ovat saapuneet postiin, Marculescu hakee ne

ii. Luovutetaan paidat ensi viikosta lähtien

b. Marraskuun päivystys

i. Päätetään pitää päivystys alustavasti tiistaina, mikäli Marculescu pääsee paikalle. 

Kysytään poissaolevilta mahdollisuutta avustaa Marculescua päivystyksessä

ii. Mietitään päivystyksen yhdistämistä keskiviikon Academic Munchiesiin 

19. Tiedotus

a. Viikkotiedotteeseen: Gaala-toimikunnan kokous 5.11., Marraskuun päivystys 5.11., Academic 

Munchies 6.11. Kasvatuksen syysilta 7.11., Pikkujoulujen sekä Viini- ja juustoillan 

ilmoittautumiset, Seuraava liikuntavuoro, Kooste syyskokouksesta ja uudesta hallituksesta, 

Hallituksen seuraava kokous

20. Muut esille tulevat asiat

a. Jääskeläinen pitää seuraavan kokouksen 

21. Seuraava kokous

a. Jääskeläinen luonut Doodlen

22. Kokouksen päättäminen

a. Päätetään kokous ajassa 10:33

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Suvi Reini

sihteeri



   _________________________

Erika Järvinen

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Diana Marculescu

pöytäkirjantarkastaja


