
Hallituksen kokous 9/19

Aika: Keskiviikko 20.3.2019 kello 8:13-10:19

Paikka: Macciavellin kabinetti 1

Paikalla: Sara Pajunen, Suvi Reini (saapuu kohdassa 12), Erika Järvinen, Diana Marculescu, Ella Sirva, Veera Särkkä, Iida 

Vesanto

Poissa: Sofia Saarinen, Iida Jääskeläinen, Meri Kärki, Helmi Puustinen

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

a. Avataan kokous ajassa 8:13

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Hyväksytään esityslista muutoksitta

4. Pöytäkirjan 8/19 tarkastaminen

a. Poistetaan kohdasta 9 Maaliskuun leffailta ”Vesanto jatkaa tapahtuman mainostamista”

b. Muutetaan kohdassa 14 ”hallituslaisten” muotoon ”järjestöjen hallitusten”

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjan tarkistajiksi Sofia Saarinen ja Ella Sirva

6. Posti

a. Ei saapunutta postia

7. Ilmoitusasiat

a. Yhteishaku alkaa tänään ja VAKAVA 25.4. 13-16

b. Speksiliput myytiin loppuun puolessa tunnissa

c. Vesanto toiminut sihteerinä Reinin tilalla kohdissa 1-11

8. Menneet tapahtumat

a. Liikuntavuoro 13.3.

i. Paikalla 4 osallistujaa. Liikuntavuoron lajina oli sähly. Liikuntavuoro meni hyvin, 

vaikkakin pienellä porukalla pelaaminen oli hieman hankalaa

ii. Tulevaisuudessa liikuntavuoron laji päätetään siten, että se on tiedossa jo edellisenä 

viikonloppuna tai viimeistään saman viikon maanantaina. Liikuntavuoron lajit 

tulevaisuudessa sellaisia, jotka varmasti vetävät jäseniä ja ovat kaikille tuttuja



b. Katkon Gaala 15.3.

i. Gaala oli todella onnistunut ja sai jälkikäteen paljon kehuja

ii. Gaalan palautekysely on julkaistu Facebook-tapahtumassa

iii. Järvinen tarkistaa, onko vielä joitain, jotka eivät ole maksaneet Gaalaa

c. Maaliskuun leffailta 19.3.

i. Paikalla 7 henkilöä, mukaan lukien 1 vaihtari

ii. Leffana Get Smart 

9. Tulevat tapahtumat

a. Maaliskuun lajikokeilu: Thaiboxing 22.3.

i. Ilmoittautuminen päättynyt eilen tiistaina 

ii. Ilmoittautuneita 11

iii. Maksutiedot lajikokeiluun lähetetään tänään keskiviikkona

b. Kevätkokous 25.3.

i. Pajunen briiffannut Vesannon kokouksen pitämisestä

ii. Kokouskutsu lähetetty kasvis-listalle ja laitettu Katkon ilmoitustaululle yli viikkoa 

ennen kokousta

iii. Järvinen ja Pajunen käyvät kaupassa ostamassa kokoustarjoilut ennen kokousta

c. Kasvatuksen kevätpäivä 28.3.

i. Alumni-iltapäivä alkaa 15.30 musiikkiesityksillä ja jatkuu puheenvuoroilla 

ii. 16.45 alkaa toisen kerroksen aulassa Meet&Greet

- Katko yhdessä Opexin ja Opekkaan kanssa omalla ständillään

- Alumni-iltapäivässä päivystämässä Särkkä ja Vesanto

- Särkkä mainostaa alumniryhmässä

d. Jonnebileet 28.3.

i. Lipunmyyntivuorot jaettu

ii. Yhteistyöjärjestöt mainostavat vielä bileitä omilla kanavillaan 

e. Katkon bilebussi Kasvisristeilylle

i. Maksuohjeet lähetetty ja maksun eräpäivä on 1.4.

ii. Puustinen ja Oksa lähtevät suunnittelemaan bilebussin ohjelmaa

f. Opiskelijoiden ja henkilökunnan palautetilaisuus 8.4.

i. Kysely on lähetetty ja vastauksia on tullut

ii. Marculescu odottaa, että Reini lähettää bannerin ja tekee sitten Facebook-

tapahtuman

iii. Pajunen lähettää henkilökunnan sähköpostilistalle kutsun tapahtumaan



iv. Lähetetään kysely myös tulevaan viikkotiedotteeseen 

10. Talousasiat

a. Kuitit

i. Hyväksytään Katkon kortilta 5€ Katkon Gaalan palkinnosta

ii. Päätetään maksaa Iida Vesannolle 9,54€ leffaillan tarjoiluista

iii. Päätetään maksaa Iida Vesannolle 3,58€ Katkon Gaalan pöytäkolmioista

iv. Päätetään maksaa Iida Vesannolle 11€ Peduca ry:n vuosijuhlalahjasta

b. Laskut

i. Päätetään maksaa Q-talon vuokraa 300€ Katkon kaverisitseiltä

ii. Päätetään maksaa Kestisisko Juhlapalvelulle 2190€ Gaalan cateringistä

iii. Päätetään maksaa Putex ry:lle 200,88€ Partner in Crime -bileiden tasausmaksua

iv. Päätetään maksaa HEF Group oy:lle 152,88€ Gaalan merkeistä

v. Päätetään laskuttaa Turun yliopistoa 90€ laitoksen Gaala-edustuksesta

vi. Päätetään laskuttaa Turun yliopistoa 80€ tiedekunnan Gaala-edustuksesta

vii. Hyväksytään tililtä Campussportille maksettu 60€ Futsal-turnauksesta

viii. Tililtä mennyt palvelumaksu 25,06€

c. Tulot

i. Olemme saaneet Kansanvalistusseuralta 300€ Gaalan sponsorointia

11. Koulutuspoliittiset asiat

a. Lausunto opetuksen digitalisaatioon liittyen

i. Kysellään jäsenistöltä mielipiteitä digiasioihin liittyen puskaradion kautta ja 

keskustellaan hallituksen kesken ennen lausunnon lähettämistä

ii. Marculescu lähettää lausunnon

b. Laitosneuvottelu 22.3.

i. Pidetään klo 14.15 sh 340

ii. Pajunen osallistuu mahdollisesti

iii. Jääskeläinen ja Marculescu eivät pääse paikalle

c. Rehtorin vierailu tiedekunnassa ja laitoksella 22.5.

i. Pidetään klo 14.30-16 sh 244

ii. Marculescu tiedustelee opiskelijaedustuksesta tilaisuudessa

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. Tiistaina 16.4. klo 18 SKOL järjestää alumnipaneelin webinaarina

b. Särkkä mainostaa paneelia jäsenistölle lähempänä

c. Kevään työelämäekskursio



i. Hallitus ja Särkkä miettivät mahdollisia ekskursiokohteita, kuten 

henkilöstövuokrausfirmoja

ii. Sovitaan alustavasti ekskursioajaksi toukokuun alku

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat

a. Huhtikuun Deadline-piiri

i. Sovitaan ajankohdaksi alustavasti maanantai 15.4. klo 13-16

ii. Vesanto hoitaa tilan varaamisen ja Facebook-tapahtuman luomisen

b. Liikuntavuoro 27.3.

i. Puustinen tekee lajiäänestyksen tällä viikolla

c. Huhtikuun lautapeli-ilta

i. Markkinoidaan tapahtumaa kaikille fukseille kevään fuksitapahtumana

ii. Markkinoidaan tapahtumaa myös kansainvälisille opiskelijoille

iii. Vesanto hoitaa tilan varaamisen ja Facebook-tapahtuman luomisen

14. Index-asiat

a. Indexin kevätkokous ja ylimääräinen yhdistyksen kokous

i. Pajunen osallistunut kevätkokoukseen Katkon edustajana

ii. Ylimääräinen yhdistyksen kokous järjestetään, koska viime vuoden kirjanpito-

ongelmien takia edelliselle hallitukselle ei voitu myöntää vastuuvapautta

iii. Ehdotetaan ylimääräisen kokouksen edustajaksi Saarista. Mikäli Saarinen ei pääse, 

kysytään hallituksesta toinen edustaja kokoukseen

iv. Pajunen tekee edustajalle valtakirjan

15. Yhteistyöasiat

a. Utueducation-Instagramin valtaus

i. Suunniteltu aikatauluja, jotka löytyvät hallituksen Facebook-ryhmästä

b. Vapun kotibileet

i. Stadga epävarma osallistumisestaan, ja kokoustaa ensi maanantaina asiasta

ii. Kysytään mahdollisesti muuta ainejärjestöä Stadgan tilalle

16. Wirike-asiat

a. Vesanto odottaa muutamalta hallituslaiselta materiaalia lehteen

b. Ehdoton takaraja materiaalin lähettämiselle on 30.3.

17. Toimikunnat

a. Supersitsit-toimikunta

i. Ei uutta käsiteltävää

18. Muut päätösasiat



a. Huhtikuun päivystykset

i. Päätetään järjestää huhtikuun päivystykset Kasvisristeilyllä 4.4. ja Turun yliopiston 

sivuainemessuilla 9.4.

ii. Vesanto hoitaa päivystyksen Kasvisristeilyllä, mahdollisesti myös muutama muu 

hallituslainen. Vesanto huolehtii risteilylle mukaan tuotteet ja käteiskassan

b. Maaliskuun Maunon siivous

i. Särkkä ja Sirva hoitavat Maunon siivouksen

c. Syksyn fuksimökki

i. Keskusteltu Parkin vuokraamisesta, tiedusteltu varausmahdollisuutta lauantaille 7.9. 

kello 16-03 ajalle

ii. Perutaan varaus Kunstenniemeen

iii. Oriniemen partiomaja on varattuna myös 2020, minkä takia sitä ei saada fuksimökkiä 

varten käyttöön

iv. Turun alueen kouluja ei yleensä anneta käyttöön alle 100 hengen ryhmille

d. Opexin hallituksen kanssa tapaaminen

i. Ehdotetaan mahdollisiksi päivämääriksi 10., 11. ja 17.4.

e. Mayday Mayhem -liput 26.4.

i. Jätetään ryhmälipunmyynnistä päättäminen seuraavaan kokoukseen

ii. Ennen seuraavaa kokousta kartoitetaan jäsenistön kiinnostusta tapahtumaa kohtaan

19. Tiedotus

a. Huhtikuun kalenteri

i. Kasvisristeily 3.-4.4.

ii. Ilmastolakko 5.4.

iii. Index-risteily 7.-8.4.

iv. Opiskelijoiden ja henkilökunnan palautetilaisuus 8.4. sh244

v. Turun yliopiston sivuainemessut 9.4. klo 12-15 Calonialla

vi. Lautapeli-ilta 9.4.

vii. Liikuntavuoro 10.4.

viii. Deadline-piiri 15.4.

ix. SKOLin alumnipaneeli 16.4.

x. I/O-speksin näytös Domino-teatterilla 18.4.

xi. Väppiäinen 22.4.

xii. Kotibileet 23.4.

xiii. Den glider Index 23.4.



xiv. Vappuolympialaiset 24.4.

xv. Trivial Perseet 25.4.

xvi. Akateemiset pussikaljat ja Mayday Mayhem 26.4.

xvii. Päiväsitsit 27.4.

xviii. MuSuSu ja Brunchen kommer 28.4.

xix. Sima- ja skumppamaistelut 29.4.

xx. Indexin ja Opexin vapputanssiaiset 30.4.

xxi. TYYlikäs vappu 1.5.

b. Viikkotiedotteeseen: Kevätkokous, Eduskuntavaalipaneli 26.3. 14-15 Pub2, Verenluovutus 

27.3. Educariumilla 11-15, Liikuntavuoro, Kasvatustieteiden kevätpäivä, Jonnebileet 28.3., 

Projektiässien valmennus

20. Muut esille tulevat asiat

21. Seuraava kokous

a. Pajunen luo Doodlen

22. Kokouksen päättäminen

a. Päätetään kokous ajassa 10.19

   _________________________

Sara Pajunen

   puheenjohtaja

__________________________

Suvi Reini

sihteeri

   _________________________

Sofia Saarinen

pöytäkirjantarkastaja

__________________________

Ella Sirva

pöytäkirjantarkastaja


