
Hallituksen kokous 6/19

Aika: Tiistai 26.2.2019 kello 10:05-12:05

Paikka: Macciavellin kabinetti 2

Paikalla: Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Suvi Reini, Erika Järvinen, Diana Marculescu, Ella Sirva (saapuu kohdassa 4), Meri 

Kärki (saapuu kohdassa 6), Veera Särkkä, Iida Vesanto (poistuu kohdassa 15), Helmi Puustinen (saapuu kohdassa 15)

Poissa: Iida Jääskeläinen

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

- Avataan kokous ajassa 10:05

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

- Lisätään kohtaan 11 laitoksen ja opiskelijoiden yhteinen palautetilaisuus

- Hyväksytään tällä muutoksella

4. Pöytäkirjan 5/19 tarkastaminen

- Tarkennetaan kohdan 7 laitosneuvottelussa keskusteltujen toimien, eli professuurin, 

opettajan ja assistentin täyttämisestä

- Lisätään kohtaan 7, että Indexin puheenjohtajiston tapaamisessa keskusteltiin 

mahdollisuudesta, että Indexin opintosihteeri ja/tai kopo tapaisivat kasvatustieteiden 

laitoksen henkilökuntaa edunvalvonnan merkeissä

- Muutetaan kohdan 9 Jonnebileiden teema bileiden nimeksi

- Lisätään kohtaan 9, että kevään kopotapahtuma ja laitoksen palautetilaisuus pyritään 

yhdistämään yhdeksi tilaisuudeksi

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

- Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Iida Jääskeläinen ja Iida Vesanto

6. Posti

- Saapunut Opexilta vuosijuhlakutsu 5.4. juhliin sekä rei’itin

7. Ilmoitusasiat

- Muistutuksia tapahtumien järjestämisestä

- Yliopiston alueen savuttomuus ja merkityt tupakointipaikat Educariumin läheisyydessä

- Kaikissa tulevissa tapahtumissa tulisi olla maininta tai tieto seuraavista asioista:



- Esteettömyyden mainitseminen tapahtumassa

- Ilmoittautumislomakkeessa sitovuuden ilmoittaminen ja mahdollisista maksuista 

huolehtiminen

- Ilmoittautumislomakkeessa tietosuojaselosteesta mainitseminen ja vaadittavien 

tietojen poistaminen tapahtuman jälkeen

8. Menneet tapahtumat

- Katkon kaverisitsit ja Partner in crime -varainkeruubileet 21.2.

- Kaikki, paitsi 2 ilmoittautunutta, ilmoittautuneet saapuneet sitseille. Sitseillä yhteensä

72 osallistujaa

- Seuraavalla kerralla sovitaan tarkemmin juhlapaikan siivoamisesta

- Bileiden tulot olivat 478,20€, josta vähennetään vielä haalarimerkkien hinta. Tuotot 

jaetaan Putex ry:n ja Gaalan toimikunnan kanssa 

- Seuraavalla kerralla mainostetaan bileitä paremmin

9. Tulevat tapahtumat

- Helmikuun työelämätapahtuma: Self-branding 28.2.

- Tähän mennessä 14 ilmoittautunutta 

- Maaliskuun päivystys 5.3. klo 11:45-12:15

- Marculescu ja Saarinen pitävät päivystyksen

- Pajunen mainostaa maaliskuun päivystystä somessa 

- Deadline-piiri 7.3.

- Asia hoidossa, tila 224 varattu

- Vesanto mainostaa tapahtumaa

- Maaliskuun leffailta 19.3.

- Asia hoidossa, tila 355 varattu

- Vesanto mainostaa tapahtumaa

- Maaliskuun lajikokeilu: Thaiboxing

- Puustinen ollut yhteydessä Turku Muay Thai -seuraan lajikokeilusta

- Sovitaan lajikokeilun tarkempi ajankohta myöhemmin

- Katkon kevätkokous 25.3.

- Paikkana Pub3 klo 17 alkaen

- Facebook-tapahtuma on luotu

- Sääntömuutostyöryhmä ehdotuksensa kanssa valmis. Sääntömuutosehdotus on 

tarkistettu alustavasti, ja muutokselle on saatu alustava hyväksyminen TYY:n 

järjestösihteeriltä



- Virallinen kokouskutsu saapuu viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta kasvislistalle 

sekä ilmoitustaululle

- Jonne-bileet 28.3. 

- Facebook-tapahtuma tulee ulos viikolla 10

- Haalarimerkki on tehty ja tilattu

- Tapahtumavastaavat ovat yhteydessä muihin järjestäjiin

10. Talousasiat

- Kuitit

- Ei kuitteja

- Laskut

- Odotetaan Putexilta laskua Partner in crime -bileiden tuotosta

- Hankinnat Katkolle

- Ehdotetaan, että käytetään sitseillä tai vastaavissa tapahtumissa Indexin pantillista 

astiastoa kertakäyttöastioiden sijaan

- Päätetään hankkia Katkolle uudelleenkäytettäviä astioita päivystyksiä ja kokouksia 

varten esimerkiksi Ikeasta 

- Budjetoidaan 65€ tarjoiluastioiden hankkimista varten

- Hyväksytään Katkon kortilta menneet maksut 609,46€ Kaverisitsien hankinnoista

- Tililtä mennyt palvelumaksu 25,06€

- Tilille tullut 75€ Tarmon talolta palautuksena liikamaksusta

- Tilille tullut 250€ Specialta fuksihaasteesta

- Järvinen ottaa yhteyttä POP-pankkiin puuttuvista tunnusluvuista Sirvan korttiin liittyen

- Pidetään kokoustauko ajassa 11:04-11:04

11. Koulutuspoliittiset asiat

- Klassillisen lukion esittelyssä opiskelijalähettiläs Heidi Saarijärvi edustaa Turun yliopistoa ja 

meidän pyynnöstämme edustaa Katkoa ja esittelee kasvatustieteellisiä opintoja

- Laitoksen ja opiskelijoiden yhteinen palautetilaisuus

- Päätetään ajankohdaksi ma 8.4. klo 17 alkaen

- Marculescu varaa tilan Educariumilta ja suunnittelee kyselyä

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

- Särkkä muistuttaa, että hallituksen jäsenten tulee lähteä ideoimaan lähenevää Instagram-

kaappausta

- Päätettiin, että SKOL:n Instagram-postaukseen käytetään vanhoja kuvia, ja uudet kuvat 

otetaan vasta myöhemmin, esimerkiksi vappuna



13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

- Liikuntavuoro 27.2.

- Vuorossa ulkoliikuntaa. Liikuntamuodoksi ajateltu esimerkiksi lumijalkapalloa, 

ulkojumppaa tai muuta ulkoilua, kuten kävelyä

- Puustinen ilmoittaa tämän päivän aikana huomisen liikuntavuoron lajin

- Suunnitellaan seuraavan liikuntavuoron laji ajoissa

- Kevään hyvinvointitapahtumaksi suunniteltu kehon ja mielen huoltoa tai verenluovutusta

14. Index-asiat

- Index-risteily tulossa huhtikuun alussa, päivämäärä ei vielä selvillä

- MuSuSu järjestetään 28.4., jatkoina NeonVappu-bileet

- Beerpong-turnaukseen pari vapaata pelipaikkaa, Saarinen mainostaa tapahtumaa

15. Yhteistyöasiat

- Vappuviikon kotibileet

- Yhteistyöhön ovat tähän mennessä lupautuneet TROK ry ja TYK ry

- Olemme kysyneet yhteistyöhön myös muita järjestöjä neljänneksi järjestäjäksi

- Q-talon yläkerta varattu 23.4. kotibileitä varten

- Kutsu Lastun vuosijuhlille

- Sirva ja Kärki harkitsevat edustamista

- Kutsu Skandican vuosijuhlille

- Pajunen alustavasti kiinnostunut

- Kutsu Opexin vuosijuhlille

- Puustinen kiinnostunut

16. Wirike-asiat

- Päätoimittaja Vesanto tavannut entisen päätoimittajan

- Muistutetaan, että Wirike-jutut palautetaan viimeistään tällä tai ensi viikolla

17. Toimikunnat

- Katkon Gaala -toimikunta

- 68 ilmoittautunutta tällä hetkellä, ilmoittautuneista 3 on alumneja

- Ilmoittautuminen sulkeutuu 28.2.

- Lassi Rantanen ja Helmi Puustinen toimivat tapahtuman isäntänä ja emäntänä

- Päivi Pihlaja pitää henkilökunnan puheen

- Gaalan ohjelma on lyöty lukkoon

18. Muut päätösasiat

- I/O-speksin ryhmälipunmyynti



- Olemme saaneet 25 lipun kiintiön, ja ryhmälippujen hinta on 12€/kpl

- Päätetään ostaa liput näytökseen 17.4. klo 18

- Puustinen tekee ekskursiosta Facebook-tapahtuman ja ilmoittautumislomakkeen 

maaliskuun puolella

- Katkon Kiitosbileiden ajankohta

- Järjestetään bileet kiitokseksi Katkon aktiiveille ja toimikuntien jäsenille toukokuussa

- Päätetään bileiden ajankohdaksi 9.5. klo 18 alkaen

- Ehdotettu paikaksi Aitiopaikan kerhotilaa

19. Tiedotus

- Viikkotiedotteeseen:

- Indexin Beerpong-turnaus ja jatkot, Fastlaskiainen, Deadline-piiri, maaliskuun 

päivystys, maaliskuun hengailuilta, seuraava kokous (kakkosten päivä, naisten päivä)

20. Muut esille tulevat asiat

- Night Club Marilynin VIP-kortit ovat saapuneet

- Vesanto on uudelleen yhteydessä fuksimökistä, vastausta ei ole tullut Oriniemen 

partiomajalta

21. Seuraava kokous

- Pajunen luonut Doodleen kyselyn seuraavan kokouksen ajankohdasta

22. Kokouksen päättäminen 

- Päätetään kokous ajassa 12:05

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Suvi Reini

sihteeri

   _________________________

Iida Jääskeläinen

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Iida Vesanto

pöytäkirjantarkastaja


