
 
 

 

Hallituksen kokous 4/19 

 

Aika: Tiistai 12.2.2019 kello 8:12-10:11 

Paikka: Macciavellin kabinetti 1 

Paikalla: Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Iida Jääskeläinen, Suvi Reini, Erika Järvinen, Diana Marculescu, Ella Sirva, Meri 

Kärki, Veera Särkkä, Iida Vesanto, Helmi Puustinen 

Poissa: 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

- Kokous avattu ajassa 8:12 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous todettu lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisätään kohtaan 13 maaliskuun hengailuilta 

4. Pöytäkirjan 3/19 tarkastaminen 

- Korjataan kohtaan 18 fuksimökin päivämäärä (7.-8.9.), Vesanto hoitaa mökin varauksen 

- Korjataan kohdan 19 viikkotiedotteen viikot oikeiksi (viikot 7 ja 8) 

- Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla 

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

- Valitaan Sofia Saarinen ja Ella Sirva pöytäkirjan tarkastajiksi 

6. Posti 

- Ei saapunutta postia 

7. Ilmoitusasiat 

- Tapaaminen tiedekunnan kanssa 6.2. 

- Pajunen, Jääskeläinen ja Särkkä osallistunut tapaamiseen 

- Keskusteltiin yhteistyöstä ja utueducationin Instagramin valtaamisesta päiväksi 

- YVV- ja alumnitoimikunnan kokous 11.2. 

- Pajunen osallistunut kokoukseen 

- Alumni-iltapäivään halutaan puhujaksi koulutuspolitiikan henkilö 

- Opex pyytää esiintyjäksi Opena-kuoroa ja meidän vastuullamme pyytää Speksi-

bändiä 

- Alumnit ohjataan loppuillaksi Piccu Macciaan jatkoille 



 
 

- Ari Anteroinen lomalla 15.-19.2.2019, sijaisena Pasi Nummela 

8. Menneet tapahtumat 

- Helmikuun laskiaispullapäivystys 5.2. 

- Emme saaneet myytyä viimeistä PL-lippua, Vesanto ostaa haalarimerkin 3€:lla 

- Onnistunut päivystys, paljon osallistujia 

- Katkon ulkopuolisia tuli ostamaan haalarimerkkejä 

- Helmikuun hengailuilta: Bingo 11.2. 

- Onnistunut bingoilta, osallistujat pitivät tapahtumasta 

- Osallistujia vajaa 10 

9. Tulevat tapahtumat 

- Liikuntavuoro: Luistelu 13.2. 

- Puustinen ilmoittaa jäsenistölle luistelupaikan 

- Liikuntavuoro järjestetään säävarauksella 

- Helmikuun työelämätapahtuma: Self-branding 28.2. 

- Särkkä varannut ATK-luokka 341:n 

- Ellin kanssa sovittu ajaksi klo 14-16 

- Särkkä luo ilmoittautumislomakkeen  

- Katkon kaverisitsit ja Partner in crime -varainkeruubileet 21.2. 

- Ilmoittautuneita sitseille tällä hetkellä noin 75 henkilöä 

- Tapahtumavastaavat hakeneet tarjoilijoita Indexin sisältä 

- Putex hoitaa alustavasti bileiden ensimmäisen lipunmyyntivuoron klo 22-24 ja Katko 

jälkimmäisen vuoron klo 00-02, Sirva ja Kärki hoitaa asian loppuun 

- Bileitä mainostetaan ja julisteita levitetään vielä ympäri yliopistoa 

- Hallituksen kämppäapprot 13.2. 

- Approt aloitetaan liikuntavuoron jälkeen klo 17 

10. Talousasiat 

- Kuitit 

- Ei kuitteja 

- Laskut 

- Ei laskuja 

- Viime vuonna Asteriskejä laskutettu bileistä väärällä summalla, laskutetaan uudestaan 

summalla 337,16€ 

- Toinen pankkikorteista on saapunut ja käytössä 

11. Koulutuspoliittiset asiat 



 
 

- Opetusnäytetoimikunnan toinen pääjäsen 

- Jääskeläinen valitaan toiseksi pääjäseneksi ja Marculescu ilmoittaa nimen eteenpäin 

- Toimikunta kokoontuu kerran kevään aikana liittyen professorin rekrytointiin 

- Marculescu alkaa suunnittelemaan laitoksen ja Katkon yhteistä palauteiltaa keväälle 

- TYYn koponeuvosto 12.2. 

- Marculescu ei osallistu 

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

- Specia-vastaavien tapaaminen 8.2. Helsingissä 

- Särkkä osallistunut 

- Supersitsien yhteyteen ehdotettu työelämätapahtuman, luennon, workshoppien tms. 

järjestämistä 

- SKOL-vastaavien videotapaaminen 14.2. klo 18 

- Hallituksesta ei löytynyt osallistujaa 

- Specian järjestöhaaste 

- Kaksi ilmoittautunut, kolme vielä puuttuu, kaksi tällä hetkellä kiinnostunut 

- Ilmoittautuminen päättyy perjantaina 15.2., pyritään saamaan joukkue kasaan 

- Duunisafarin ilmoittautuminen aukeaa maanantaina 18.2. 

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat 

- Maaliskuun hengailuilta eli leffailta  

- Päätetään ajankohdaksi tiistai 19.3. klo 18-20 

- Vesanto hoitaa tilan varaamisen ja tiedottamisen 

- Sopo-neuvosto torstaina 14.2. 

- Vesanto osallistuu 

- Keskusteltiin kopo- ja sopo-postien lähettämisestä 

- Marculescu ja Vesanto lähettävät ajankohtaisia tiedotteita kasvis-listalle 

- Deadline-piiri 7.3. klo 12-15 

- Vesanto luo tapahtuman ja varaa tilan 

- Liikunta-asiat 

- Pohditaan lajikokeilua maaliskuulle 

- Seuraava liikuntavuoro pidetään säästä riippuen sisällä 

14. Index-asiat 

- Indexin YYA-ilta 11.2. 

- Saarinen osallistunut 

- Indexin kevätkokouksen ajankohdaksi varmistunut 12.3. 



 
 

- Indexin Breakfast club 13.3.  

- Index tarjoaa aamupalaa Publicumilla ennen päivystystä 

- Teatteri-ekskursio Varissuo-musikaaliin 27.3. 

- Alustavasti 32 paikkaa, hinta 21€ 

- Viikolla 8 paljon Indexin jäsenjärjestöjen tapahtumia 

- Vesanto lähettänyt Indeksiin Katkon kirjoituksen 

- Lehti pyritään julkaisemaan Breakfast clubilla 

- Pajunen ja Jääskeläinen tapaavat Indexin puheenjohtajiston 13.2. 

15. Yhteistyöasiat 

- Tarjoilijat Fobian kaverisitseille ja TPPS-sitseille 

- Fobian sitseille saatu yksi tarjoilija 

- TPPS-sitseille tarjoilijoiksi Saarinen, Kärki ja Puustinen 

- Hamlet: Kritiikkityöpaja 9.3. 

- Jääskeläinen ollut yhteydessä Ruut Luodon kanssa mahdollisesta yhteistyöstä Turun 

Kaupunginteatterin kanssa 

- Ideoidaan pedagogista suuntautumista teatterin yleisötyöhön maaliskuun 

iltakoulussa 

- Kysytään yhteistyökumppaniksi Fountain Parkia 

16. Wirike-asiat 

- Kirjoitusten deadlineksi viikko 10, tekstit lähetettävä Vesannolle 

17. Toimikunnat 

- Katkon Gaala -toimikunta 

- Ilmoittautuminen avattu 11.2., ilmoittautuneita tällä hetkellä 46 

- Gaalan emännät etsinnässä, pohdittu Helmi Puustista ja Veera Oksaa 

- Maksutiedot laitetaan tapahtumaan ensi viikolla, eräpäivä 8.3. 

- Supersitsit-toimikunta 

- Toimikunnan kokoaminen aloitettu, toistaiseksi yksi ilmoittautunut 

18. Muut päätösasiat 

- Ystävänpäivän tempaus 

- Hallitus tekee Instagramin storyyn ystävänpäivätempauksen 14.2. 

- Kevätkokous 

- Päätetään ajankohdaksi maanantai 25.3. klo 17 alkaen 

- Pajunen hoitaa tilan varaamisen 

- Ympäristöasiat: omalla kupilla alennusta Macciavellistä 



 
 

- Ympäristövastaava Järvinen hoitaa asiaa eteenpäin 

19. Tiedotus 

- Viikkotiedotteeseen: 

- vko 8: Partner in crime -bileet, kaverisitsien maksun eräpäivä, liikuntavuoro, 

Deadline-piiri, maaliskuun hengailuilta, Duunisafarin ilmoittautuminen, Self-branding 

-tapahtuma, Supersitsi-tiimin haku, seuraava kokous 

20. Muut esille tulevat asiat 

- Maaliskuun iltakoulu 

- Pajunen tekee ajankohdasta Doodle-kyselyn 

- Pohditaan Katkon toimintaa, arvoja ja tavoitteita, käydään läpi yhteistyöjuttuja ja 

ideoidaan vappua 

- KVS:stä tiedottaminen  

- Vesanto hoitaa 

- Jääskeläinen tekee Doodlen hallituksen maaliskuun hengailusta, ehdotetaan viikonloppuaikaa 

21. Seuraava kokous 

- Tiistaina 19.2. klo 8-10 Kabinetti 1 

22. Kokouksen päättäminen  

- Kokous päättyy ajassa 10:11 

 

 

 

 

   _________________________ 

Sara Pajunen 

   puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Suvi Reini 

sihteeri 

 

 

   _________________________ 

Sofia Saarinen 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Ella Sirva 

pöytäkirjantarkastaja 

 


