
Hallituksen kokous 28/19

Aika: Tiistai 19.11.2019 kello 10.10-11.55

Paikka: Macciavellin kabinetti 2

Paikalla: Sara Pajunen, Erika Järvinen, Ella Sirva, Veera Särkkä, Iida Vesanto, Sofia Saarinen, Iida Härkki (saapuu kohdassa

11)

Poissa: Meri Kärki, Iida Jääskeläinen, Diana Marculescu, Helmi Puustinen, Suvi Reini

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 10.10

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Todetaan kokous on lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

a. Lisätään kohtaan 11 Kopoasiat YVV- ja alumnitoimikunnan kokous 15.11.

b. Hyväksytään esityslista tällä lisäyksellä

4. Pöytäkirjan 27/19 tarkastaminen

a. Korjataan kohtaan 8 Menneet tapahtumat kohdasta Abipäivä oikeaan muotoon 

”kiinnostuneilta”

b. Korjataan kohtaan 12 Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat kohdasta SKOLin vuosikokous oikeaan 

muotoon ”osallistuvat”

c. Korjataan kohtaan 20 Muut esille tulevat asiat kohdasta Testamentit ja toimintakertomus 

oikeaan muotoon ”toimintakertomuksen”

d. Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Ella Sirva ja Sofia Saarinen

6. Posti

a. Ei postia

7. Ilmoitusasiat

a. Sihteerin ollessa estynyt sihteerinä toimii Vesanto

b. Nyt on viimeinen viikko lähettää tyrkkyteksti Indexin puheenjohtajalle

c. 5 collegea enää hakematta. Saarinen laittanut viestiä niille, jotka eivät ole vielä noutaneet 

d. Uudesta hallituksesta paikalla seuraamassa Iida Härkki



8. Menneet tapahtumat 

a. Viini- ja juustoilta 14.11. 

i. 29 osallistujaa (yhdestä ryhmästä puuttui 1 jäsen)

ii. Ruokaostoksiin meni 41,50 euroa

iii. TYYn sauna varattiin alun perin paikaksi ja se on jäänyt perumatta. Maksettavaksi tulee

puolet vuokrasta eli 72,50 euroa

iv. Tarjoiluja toivottiin enemmän 

v. Lisätään ensi vuoden kulttuurivastaavan testamenttiin tarkemmat tiedot tarjottavista 

ja niiden määrästä 

vi. Alakerran siisteydestä oli epäselvyyttä, sillä TYK ry:llä oli samaan aikaan sitsit 

yläkerrassa

b. Deadline-piiri 18.11.

i. Hyvin meni. Osallistujia 9

9. Tulevat tapahtumat

a. Palautetilaisuus 26.11.

i. Kyselyyn on vastannut yli 70 opiskelijaa. Hallitus aplodeerasi asialle

ii. Laura Eklund käsittelee palautteen ja lähettää sen tilaisuuden vetäjille

iii. Tilaisuuden vetävät Sara Pajunen ja Annukka Jauhiainen

iv. Pajunen ja Marculescu ovat suunnitelleet tilaisuuden ohjelmaan pistetyöskentelyä tai 

palautteesta keskustelua riippuen osallistujamäärästä. Pajunen on vielä yhteydessä 

Annukka Jauhiaiseen 

v. Marculescu hankkii tilaisuuteen piparit ja konvehdit. Laitos hankkii glögin

b. Katkon pikkujoulut 30.11.

i. Merkit ovat saapuneet

ii. Ostetaan tänä vuonna saman verran virvokkeita kuin viime vuonna eli 10 x 0,5 litran 

pulloa. Saarinen hankkii virvoikkeet

iii. Pajunen kysyy fukseilta, hakevatko he avaimen itse TYYn toimistolta

iv. Vesanto tiedostelee tuutoreilta, ovatko he valinneet vuoden fuksin ja muistuttaa, että

jos he aikovat ostaa jonkin palkinnon, tuovat kuitin hallitukselle

c. Joulupäivystys 2.12.

i. Päivystämässä ainakin Pajunen, Sirva, Saarinen ja Vesanto

ii. Alustavasti keskusteltiin, että Pajunen ja Sirva leipovat pipareita ja Jääskeläinen 

torttuja

10. Talousasiat



a. Kuitit

i. Päätetään maksaa Erika Järviselle 15 euroa Mentorin vuosijuhlalahjasta

b. Laskut

i. Päätetään maksaa HEF Group Oy:lle 152,88 euroa pikkujoulumerkeistä

ii. Päätetään maksaa Fobia ry:lle 192,50 euroa yhteisestä liikuntavuorosta

iii. Päätetään maksaa Turku Invest Oy:lle 600 euroa SuperSitsien tilasta

iv. Odotetaan yhä laskua T-Klubilta Ämpäribileiden tasauksesta

c. Laskutus

i. Päätetään laskuttaa Specia ry:tä 50 euroa SuperSitsien sponsoroinnista

d. Hyväksytään Katkon kortilta

i. Ei hyväksyttävää

e. Tilin menot ja tulot

i. Ei käsiteltävää

f. Budjetointi

i. Budjetoidaan 116 euroa Pikkujoulujen virvokkeisiin

ii. Budjetoidaan 25 euroa palautetilaisuuteen

Kokoustauko ajassa 11.04

Kokoustauko päättyy 11.14

11. Koulutuspoliittiset asiat

a. YVV- ja alumnitoimikunnan kokous 15.11.

i. Pajunen saanut muistion kokouksesta

ii. Alumnipäivän nimi on ”EDutu! Opit ennen ja nyt”

iii. Alumnipäivä järjestetään 1.2.2020 osana yliopiston 100-vuotisjuhlintaa

iv. Kokouksessa on suunniteltu tulevan Alumnipäivän ohjelmaa. Ainejärjestöjen vastuulla 

on yksi rasti iltapäivällä. Tapahtuma on suunniteltu pidettävän klo 12-14

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. Ei uutta käsiteltävää

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Ei uutta käsiteltävää

14. Index-asiat

a. Edustaja Indexin syyskokoukseen 2.12.

i. Vesanto osallistuu. Pajunen välittää valtakirjan

b. Kotibileet ovat huomenna!

15. Yhteistyöasiat



a. Tiedekunnan Instagramin haltuunotto

i. Pajunen kehottaa ottamaan yhteyttä ensi vuonna uuteen hallitukseen, sillä nykyisellä 

hallituksella tuskin enää mitään sanottavaa, koska joulu lähenee

16. Wirike-asiat

a. Marculescu lähettänyt Wirikkeen painoon Granolle

17. Toimikunnat

a. Vuosijuhlatoimikunta tapaa 20.11. klo 9-10

18. Muut päätösasiat

a. Pikkulaskiaisen lipputilaus

i. Päätetään ottaa lippuja halajavilta sitova ilmoittautuminen ennen lippujen tilaamista. 

Saarinen tekee ilmoittautumislomakkeen

ii. Jatkopaikaksi päätetään toivoa Apolloa ja Heidi’s Beer Baria 

b. Kevään tulevat tapahtumat

i. Night Club Vegas varattu 26.2.2020 bileitä varten

19. Tiedotus

a. Joulukuun kalenteri

i. Joulupäivystys 2.12.

ii. Indexin vuosikokous 2.12.

iii. Indexin pikkujoulubileet Heidi’s Bier Barissa 3.12.

b. Viikkotiedotteeseen

i. Palautetilaisuus 26.11.

ii. Pikkujoulut: maksun eräpäivä ja Secret Santa

iii. Joulupäivystys 2.12.

iv. Indexin vuosikokous 2.12.

20. Muut esille tulevat asiat

a. TYYn Järjestöfoorumi 10.12.

i. Särkkä mainostanut uudelle hallitukselle. Hallituksen jäsenet ilmoittautuvat 

itsenäisesti

b. Taloudenhoitajien II koulutus 4.12.

i. Järvinen ei pääse paikalle

c. Opintopistehakemus

i. Tästä lähtien opintopistehakemusta ei tarvitse lähettää enää jokaisen yksitellen vaan 

puheenjohtaja Pajunen laittaa Laura Eklundille listan hallituksen jäsenistä ja 

perustelut siitä, ketkä ansaitsevat opintopisteet ja miksi



d. Sirva tekee SuperSitseistä postauksen ja välittää sen Reinille nettisivuille laitettavaksi

e. Testamentteihin toivotaan myös kehitysideoita seuraavalle kaudelle

21. Seuraava kokous

a. Pajunen tekee Doodlen kolmesta viimeisestä kokouksesta

22. Kokouksen päättäminen

a. Pajunen päättää kokouksen ajassa 11.55

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Iida Vesanto

sihteeri

   _________________________

Ella Sirva

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Sofia Saarinen

pöytäkirjantarkastaja


