
Hallituksen kokous 8/19

Aika: Maanantai 11.3.2019 kello 10:09-12:17

Paikka: Macciavellin kabinetti 1

Paikalla: Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Iida Jääskeläinen, Suvi Reini, Meri Kärki, Iida Vesanto

Poissa: Erika Järvinen, Diana Marculescu, Ella Sirva, Veera Särkkä, Helmi Puustinen

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

- Avataan kokous ajassa 10:09

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

- Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen

- Lisätään kohtaan 15 Yhteistyöasiat: Apulaisia T-Klubin vuosijuhlille

4. Pöytäkirjan 7/19 tarkastaminen

- Korjataan kohtaan 9 Maaliskuun päivystys ”ei pääse” uuteen muotoon ”eivät pääse” paikalle

- Lisätään kohtaan 15, että mainosta Wirikkeeseen on kysytty myös Specialta

- Korjataan kohtaan 7, että YTHS-muutos tulee voimaan vuonna 2021

- Korjataan kohdan 7 kirjoitusvirhe ”hakijämäärä” muotoon ”hakijamäärä”

- Tarkennetaan kohtaan 11 liikuntavuoro Fobian kanssa, että viikonpäiviä ei ole vielä päätetty

- Korjataan kohdan 17 kirjoitusvirhe ”Supersitsi-toimikunta” muotoon ”Supersitsit -toimikunta”

- Tarkennetaan kohdan 12 kopoasioihin, että kopo tekee palauteiltaa edeltävän kyselyn

- Poistetaan kohdasta 19 viikkotiedotteessa ollut kysymysmerkki Katkon Gaalan maksun 

eräpäivän yhteydessä

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

- Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Meri Kärki ja Erika Järvinen

6. Posti

- Katkon Gaalan haalarimerkit saapuneet

- Saapunut lasku Gaalan haalarimerkeistä

7. Ilmoitusasiat

- SKOL:n Instagramin valtaus alkoi tällä viikolla (viikko 11)

- Katkon Gaala on tämän viikon perjantaina 15.3.

8. Menneet tapahtumat



- Maaliskuun päivystys 5.3.

- Päivystys meni hyvin

- 9 kpl vapaalippuja Börsiin jaettu päivystyksessä

- Kaverisitseiltä velaksi ostettu Rauno-laulukirja maksettiin

- Deadline-piiri 7.3.

- Noin 7 osallistujaa

- Deadline-piirin säännöllistä järjestämistä kyselty

- Kakkosten päivä 8.3.

- Luentosali Edu3 oli ollut täynnä yleisöä

- Tapahtuman yhteydessä katkolaisia haastateltiin Paimion lukion lehteen

9. Tulevat tapahtumat

- Liikuntavuoro 13.3.

- Puustinen tekee kyselyn liikuntavuoron lajista tänään maanantaina

- Liikuntavuoro pidetään Edun salissa

- Maaliskuun leffailta 19.3.

- Ei uutta käsiteltävää

- Vesanto jatkaa tapahtuman mainostamista

- Maaliskuun lajikokeilu: Thaiboxing 22.3.

- Facebook-tapahtuma luotu, ilmoittautuminen lajikokeiluun alkaa huomenna 12.3.

- Lajikokeiluun mahtuu maksimissaan 30 osallistujaa ja sen kesto on 75 min

- Jonne-bileet 28.3.

- Facebook-tapahtuma luotu ja julisteet saapuneet. Tapahtuma jouduttu luomaan 

uudestaan Facebookiin

10. Talousasiat

- Kuitit

- Hyväksytään Katkon kortilta 41,93€, 14,33€ ja 13,85€ Gaalan ostoksista

- Päätetään maksaa Iida Vesannolle 50€ vuosijuhlaedustuksesta

- Laskut

- Laskutetaan Speciaa Wirikkeen mainoksesta 50€

- Budjetoidaan Peduca ry:n vuosijuhlalahjaan 15€

11. Koulutuspoliittiset asiat

- Tiedekunnan yhteinen koporyhmä

- Ehdotettu tiedekunnan kopoasioihin keskittyvää julkista Facebook-ryhmää



- Hallitus pohtinut asiaa, ja kokee, että avoin Facebook-ryhmä voisi toimia, jos se 

toteutetaan kiinnostavalla tavalla

- Pohdittiin myös erillistä suljettua ryhmää kaikille tiedekunnan tai laitoksen 

työryhmien edustajille sisäistä viestintää varten

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

- SKOL:n Instagram-viikko

- maanantai: Educariumin ja Katkon tilojen esittelyä (Pajunen)

- tiistai: Indexin kevätkokous (Pajunen), Turun yliopiston kampusalueen esittelyä 

(Vesanto)

- keskiviikko: liikuntavuoro (Puustinen), Breakfast Club ja Indexin esittely (Saarinen), 

iltakoulu (Reini)

- torstai: Assarin ullakko (Särkkä) ja Turku-kierros (Kärki ja Sirva)

- perjantai: Katkon Gaalan valmistelut (Järvinen) ja juhla (Jääskeläinen)

- lauantai: ”kysy Katkolta” (Marculescu) 

- sunnuntai: Instagram-valtauksen lopetus ja yhteenveto (Pajunen)

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

- Vesanto on saanut Educariumin ergonomiaraportin sähköpostiinsa

- Suunnitellaan huhtikuun hengailuillaksi lautapelejä. Sovitaan lautapeli-illan ajankohdaksi 9.4. 

klo 17-19

- Vesanto hoitaa tilan ja luo Facebook-tapahtuman lähempänä ajankohtaa

14. Index-asiat

- Indexin iltakoulu 6.3., Saarinen osallistunut

- Indexin vapputapahtumat

- Aikaisemmasta tiedosta poiketen akateemiset pussikalja-approt pidetään 

Akateemisten pussikaljojen yhteydessä perjantaina 26.4., eikä vappunaamantaina

- Vappunaamantaina skumppa- ja simamaistiaiset

- Den glider Index -jatkot pyritään pitämään yhdessä Hybridin kanssa

- Järjestetään lähempänä vappua kysely halukkaista bändeistä vapputanssiaisiin

- Indexin hallituslaisten toimistoapprot tiistaina 7.5.

15. Yhteistyöasiat

- Utueducation-Instagramin valtaus viikolla 12

- Instagram-tili hallussa alustavasti viikolla 12

- Viikon aikana tuodaan esiin opiskelijoiden näkökulmia kasvatustieteiden opiskelusta, 

opiskelijoista, laitoksesta ja opiskelijoiden arjesta



- Kutsu Erikeepperin 15. vuosijuhlille

- Vuosijuhlat pidetään 27.4. eli vappuviikolla, hallituksesta ei kiinnostuneita osallistujia

- Reini lähettää e-kortit vuosijuhlia varten Lastu ry:lle, Erikeepperi ry:lle ja Skandica ry:lle

- T-klubi kysynyt katkolaisia apukäsiksi vuosijuhlilleen

- Hallituksesta alustavasti 9 kiinnostunutta

- Pajunen kysyy T-klubilta tarkempia tietoja ja ilmoittaa edelleen kiinnostuneille

16. Wirike-asiat

- Päätoimittaja aloittanut taiton

- Odotetaan viimeisiltä hallituslaisilta juttuja lehteen alkuviikosta

17. Toimikunnat

- Katkon Gaala -toimikunta

- Yksi osallistuja perunut osallistumisensa tapaturman takia

- Kaksi osallistujaa ilmoittautunut ilmoittautumisen suljettua

- Lopullinen ilmoittautujamäärä on 72 henkilöä

- Supersitsit-toimikunta

- Toimikunta on kokoontunut, Supersitsien teema on päätetty ja sillispaikkaa kyselty

18. Muut päätösasiat

- Katkon kiitosbileet

- Päätetään järjestää kiitosbileet aikaisemmin ilmoitetusta päivämäärästä poiketen 

perjantaina 10.5.

- Syksyn fuksimökki

- Kunstenniemen leirikeskuksen Eräkämppä alustavasti varattu 6.-8.9.2019

- Eräkämppään mahtuu nukkumaan 35 henkilöä. Kysytään myös toista rakennusta, 

jotta kaikki mahtuvat yöpymään

- Hinnat melko korkeat paketeissa. Kysytään, onko mahdollista vuokrata pelkät 

leirikeskuksen tilat ilman ruokailuja

- Jääskeläinen kysyy Educariumin käyttöä uusien fuksien yökoulua varten

- Vesanto varaa fuksimökkiä varten Oriniemen partiomajan alustavasti 5.-6.9.2020

- Punaisten haalareiden sitsit järjestetään 9.10. Q-talolla ja jatkobileet pidetään Vegasissa

19. Tiedotus

- Viikkotiedotteeseen: Maaliskuun leffailta 19.3., Thaiboxing, Lähiöbussikierros ja Karusellibileet,

Kasvisbussin maksu ja eräpäivä, seuraava kokous, Katkon kevätkokous (kutsu)

20. Muut esille tulevat asiat

- Kasvatuksen syysilta 7.11.



- Tapahtumavastaavat kokoontuvat 19.3. koskien vapun kotibileitä

21. Seuraava kokous

- Keskiviikkona 20.3. klo 8-10

22. Kokouksen päättäminen

- Päätetään kokous ajassa 12:17

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Suvi Reini

sihteeri

   _________________________

Meri Kärki

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Erika Järvinen

pöytäkirjantarkastaja


