
Hallituksen kokous 26/19

Aika: Maanantai 4.11.2019 kello 20:48-22:08

Paikka: Kristiinankatu 2 

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

Poissa: Sofia Saarinen, Diana Marculescu, Helmi Puustinen

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Avataan kokous ajassa 20:48

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Korjataan kokouksen puheenjohtajaksi Sara Pajunen

b. Lisätään kohtaan 11. Koulutuspoliittiset asiat: Palautetilaisuus

c. Hyväksytään näillä muutoksilla

4. Pöytäkirjan 25/19 tarkastaminen

a. Lisätään kohtaan 8.d: ”Tällä kertaa etäyhteys tapahtui Skypen välityksellä, muita tapoja voisi 

kartoittaa. Etäyhteyden hallinnoimista tarvitsee kehittää tulevaisuudessa mutta 

ensimmäiseksi kerraksi tämä oli onnistunut”

b. Tarkennetaan kohtaan 9.d: ”Pajunen hoitaa kaapelin asukastoimikuntalaiselta ja Vesanto 

kyselee toimivan läppärin perään”

c. Tarkennetaan kohtaan 9.f: ” Pajunen on saanut haalarimerkkiluonnoksen ja tilannut merkin” 

sekä ”Ilmoittautuminen aukeaa tämän viikon perjantaina klo 12”

d. Lisätään kohtaan 11.c: ”Laitosneuvottelu klo 14.15 alkaen EDU3:ssa”

e. Korjataan kohtaan 11.e: ”Marculesculle on saapunut palaute opiskelijaan kohdistuneesta 

opettajan epäasiallisesta käytöksestä”

f. Lisätään kohtaan 17.b: ”Pajunen mainostaa toimikuntaan osallistumista marraskuun alussa, 

toimikunta tapaa ensimmäisen kerran marraskuun lopussa sopiakseen päivän ja varatakseen 

tilan”

g. Hyväksytään näillä muutoksilla

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta



a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Iida Jääskeläinen ja Ella Sirva

6. Posti

a. Ei saapunutta postia

7. Ilmoitusasiat

a. Colleget ja haalarit ovat saapuneet

b. Siirrettiin kokous ennalta ilmoitetusta ajasta poiketen tälle illalle

8. Menneet tapahtumat

a. Supersitsit 1.11. ja 2.11.

i. Tapahtumasta pidettiin! Järjestelyt sujuivat ongelmitta, vaikka sitsit olivatkin hieman 

kaoottiset

ii. Yökerho Aalto oli jättänyt ilmoittamatta päällekkäisestä varauksesta, mikä aiheutti 

hieman sekaannusta sitsaajien keskuudessa. Veera Oksa lähettää palautetta Aaltoon

iii. Sillikselle saapui enemmän porukkaa kuin oli odotettu 

b. Vegecon 1.11.

i. Tapahtuma oli todella hyvin organisoitu ja osallistujilta tuli hyvää palautetta

ii. Lähes 20 katkolaista jätti tulematta tapahtumaan ilmoittautumisistaan huolimatta

c. Työelämäekskursio 4.11.

i. Ekskursiolla oli 28 osallistujaa ja tapahtumasta pidettiin paljon 

9. Tulevat tapahtumat

a. Academic Munchies 6.11.

i. Päätettiin leipoa Oreo-kakkuja uuden hallituksen kesken

ii. Myyntivuorot hoitavat Saarinen, Vesanto ja Sirva

b. Abipäivä 8.11.

i. Kasvatustieteiden esittelyn Naturalla pitävät Katkon tuutorit Susanna Tuominen ja 

Nelli Hyvärinen sekä muutama henkilö OKL:n puolelta

c. Katkon leffailta 11.11.

i. Vesanto hoitaa tapahtuman järjestelyt ja tarjoilut

ii. Budjetoidaan tapahtumaan Talousasioissa

d. Viini- ja juustoilta 14.11.

i. Ilmoittautuminen avataan huomenna klo 12, pohditaan vielä uuden 

ilmoittautumislomakkeen toimivuutta ennen sen julkaisemista

ii. Budjetoidaan tapahtumaan Talousasioissa 

e. Katkon pikkujoulut 30.11.

i. Ilmoittautuneita tällä hetkellä 88 henkilöä



ii. Pajunen on lähettänyt tänään kutsun henkilökunnalle

iii. Sirva lähettää kutsun vaihto-opiskelijoille

iv. Fuksit ovat menossa katsomaan Q-talon tiloja tulevana torstaina

10. Talousasiat

a. Kuitit

i. Päätetään maksaa Meri Kärjelle 15,00€ hallituksen virkistysillan ruuista

ii. Päätetään maksaa Helmi Puustiselle 15,00€ hallituksen virkistysillan ruuista

iii. Päätetään maksaa Veera Särkälle 15,00€ hallituksen virkistysillan ruuista

b. Laskut

c. Laskutus

i. Päätetään laskuttaa 40,00€ Specian SuperSitsi-edustuksesta

d. Hyväksytään Katkon kortilta

i. 30,76€ + 191,98€ + 151,90€ + 39,80€ + 470,00€ eli 883,54€ SuperSitsien hankinnoista

ii. 93,00€ hallituksen virkistysillan ruuista

e. Tilin menot ja tulot

f. Budjetointi

i. Budjetoidaan 15,00€ Mentorin vuosijuhlalahjaan

ii. Budjetoidaan 40,00€ Katkon leffailtaan

iii. Budjetoidaan 40,00€ Viini- ja juustoiltaan

11. Koulutuspoliittiset asiat

a. Edustajistovaalit

i. Vaalit ovat käynnissä parhaillaan

ii. Marculescu jatkaa vaalien mainostamista jäsenistölle

iii. Vaalijuliste peruuntui vähäisen kiinnostuksen vuoksi

b. Laitosneuvottelu 31.10.

i. Pajunen ja Järvinen osallistuivat neuvotteluun

ii. Neuvottelussa käsiteltiin muun muassa Pepin lopullista käyttöönottoa, joka 

toteutetaan keväällä 2021

iii. Varadekaaniksi ehdotetaan Piia Seppästä, laitosjohtajaksi Tero Järvistä ja 

laitosvarajohtajaksi Arto Jauhiaista

iv. Uusi rahoitusmalli on tulossa yliopistoon voimaan vuonna 2021

c. Johtokuntalausunto

i. Kaikki ainejärjestöt tekevät lausunnon itsenäisesti



ii. Marculescu tekee lausunnosta ehdotuksen ja lähettää sen hallituksen ei-jääveille 

jäsenille kommentoitavaksi

d. Saapunut kopo-palaute

i. Marculescu on keskustellut palautteen antajan kanssa ja he keskustelevat 

mahdollisista jatkotoimenpiteistä kahdestaan

e. Palautetilaisuus

i. Marculescu selvittää Laura Eklundilta palautetilaisuuden yksityiskohtia ja kysyy missä 

kyselyn kanssa mennään

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. Meidän tietojemme mukaan Specian fuksihaasteeseen on lähtenyt mukaan 24 Katkon jäsentä

b. Kasvatustietelijöiden asiantuntijaseminaari on 14.11. Helsingissä Specian tiloissa

c. Specian gradustipendin hakuaika on auki 21.10.-17.11.

d. Specian haalarimerkkikilpailu on alkanut 1.11., Särkkä selvittää kilpailun tarkemmat tiedot

e. SKOLin hallitushaku päättyy tänään

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Liikuntavuorolla huomenna futsalia

14. Index-asiat

a. Indexin työelämäekskursio Vincitille järjestetään 28.11.

b. Indexin kiitossitsit pidetään 3.12.

15. Yhteistyöasiat

a. Ei käsiteltävää

16. Wirike-asiat

a. Kirjoitusten deadline on ollut eilen, Vesanto odottaa vielä loppuja kirjoituksia

17. Toimikunnat

a. Ei käsiteltävää

18. Muut päätösasiat

a. Pro Katko-palkinto

i. Reini pyrkii hoitamaan Pro Katko -palkinnon tilaamisen tällä viikolla

ii. Hallitus on päättänyt Pro Katko -palkinnon saajan, joka julistetaan pikkujouluissa

b. Porthanin päivän kulkue 9.11.

i. Hallituksesta ei löydy tänä vuonna osallistujia lippukulkueeseen

c. Maunon siivous

i. Pajunen ja Järvinen hoitavat Maunon siivouksen marraskuussa

19. Tiedotus



a. Viikkotiedotteeseen: Katkon leffailta, Specian gradustipendi, Asiantuntijaseminaari, Specian 

fuksihaaste, (Pikkujoulut), Joulukorttitempaus 20.11., Deadline-piiri 18.11., Seuraava 

liikuntavuoro, Hallituksen seuraava kokous

20. Muut esille tulevat asiat

a. Jääskeläinen tekee Doodlen hallituksen pikkujouluista

21. Seuraava kokous

a. Pajunen tekee Doodlen

22. Kokouksen päättäminen

a. Päätetään kokous ajassa 22:08

   _________________________

Sara Pajunen

   varapuheenjohtaja

__________________________

Suvi Reini

sihteeri

   _________________________

Iida Jääskeläinen

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Ella Sirva

pöytäkirjantarkastaja


