
 
 
 

Hallituksen järjestäytymiskokous 1/20 

 

Aika: Perjantai 10.1.2020 kello 14.40-16.27 

Paikka: Macciavellin kabinetti 1, Educarium 

Paikalla: Veera Särkkä, Suvi Reini, Iida Vesanto, Victoria Partanen, Elina Koski, Emma Virta, Elli Halla-aho, Susanna 

Tuominen (poistuu kohdassa 25), Annette Kuligin, Iida Härkki, Melina Rauhala 

Poissa: Rosa Roos 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 14.40 

2. Kokouksen sihteerin valinta 

a. Valitaan sihteeriksi Iida Vesanto 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

4. Esityslistan hyväksyminen 

a. Muutetaan kohtaan 18 Talousasiat “Aiemmin tehdyt maksut” muotoon “Menneen vuoden 

selvitykset” 

b. Korjataan kohta 6 muotoon “Pöytäkirjan 31/19 tarkastaminen” 

c. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla 

5. Hallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastaminen 

a. Päätetään valita joka kokouksessa kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Ensimmäisen pöytäkirjan 

tarkastajiksi valitaan Kuligin ja Partanen. Pöytäkirja lähetetään hallituksen jäsenille 

sähköpostilla 

6. Pöytäkirjan 31/19 tarkastaminen 

a. Korjataan kohtaan 7 Ilmoitusasiat kohtaan YVV- ja alumnitoimikunnan kokous 11.12. 

muotoon “kello 13.30-15.30 pidetään rastikierros, jossa opiskelijajärjestöt pitävät 

tietovisarastin” 

b. Korjataan kohtaan 7 Ilmoitusasiat kohtaan Työyhteisötoimikunnan kokous 9.12. muotoon 

“kasvatuksen syysillan” 

c. Korjataan kohtaan 11 Koulutuspoliittiset asiat kohtaan Tiedekunnan valitut varadekaanit ja 

laitosjohtajat oikeat sijamuodot varadekaanien nimiin eli “Seppänen” ja “Ruokonen” 



 
 
 

d. Korjataan kohtaan 15 “Herätelty ajatuksia yhteistyöstä Aikuiskasvatus-lehden kanssa 

keväälle” 

e. Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla 

7. Posti 

a. Maunoon on tullut P-Klubin joulutervehdys 

8. Ilmoitusasiat 

a. Lygasin VIP-kortit ovat saapuneet 

b. Vuosikymmenen ja uuden hallituksen ensimmäinen kokous 

c. PRH-ilmoitus: puheenjohtaja kerää tarvittavat tiedot hallituksen jäseniltä ja hoitaa 

ilmoituksen 

d. Pöytäkirjasta 31/19 huomioitu: yhdet haalarit maksamatta ja noutamatta. Ne on nyt 

maksettu ja noudettu 

9. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2020 

a. Varapuheenjohtajaksi valitaan Suvi Reini 

b. Sihteeriksi valitaan Iida Vesanto 

c. Yhteistyövastaavaksi valitaan Melina Rauhala 

d. Työelämävastaaviksi valitaan Melina Rauhala ja Iida Härkki 

e. Specia-vastaavaksi valitaan Iida Härkki 

f. SKOL-vastaavaksi valitaan Melina Rauhala 

g. Talousvastaavaksi valitaan Rosa Roos 

h. Tapahtumavastaaviksi valitaan Elina Koski ja Victoria Partanen 

i. Kulttuurivastaavaksi valitaan Suvi Reini 

j. Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valitaan Emma Virta 

k. Tuutorivastaavaksi valitaan Susanna Tuominen 

l. Tiedotusvastaavaksi valitaan Iida Vesanto 

m. Kv-vastaavaksi valitaan Susanna Tuominen 

n. Liikuntavastaavaksi valitaan Emma Virta 

o. Sosiaalipoliittiseksi vastaavaksi valitaan Elli Halla-aho 

p. Tilavastaavaksi valitaan Elina Koski 

q. Wirike-vastaavaksi valitaan Elli Halla-aho 

r. Ympäristövastaavaksi valitaan Susanna Tuominen 

s. Lippu-upseeriksi valitaan Suvi Reini 

t. Visuaaliseksi vastaavaksi valitaan Elli Halla-aho 

u. Häirintäyhdyshenkilöiksi valitaan Elli Halla-aho ja Rosa Roos 



 
 
 

10. Toimenkuvien sisällöt 

a. Päätetään kokeilla tänä vuonna enemmän tiimiytymistä, jotta ideointi helpottuu 

b. Tälle vuodelle lisättiin yksi työelämävastaava 

11. Hallituksen toimintaperiaatteet 

a. Kokoontumistiheys: hallitus kokoontuu pääsääntöisesti kerran viikossa. Lisäksi järjestetään 

tarvittaessa iltakouluja 

b. Kokouskäytännöt: päätetään, että toistaiseksi joka toinen viikko on aamukokous torstaina 

kello 8.00 ja muilta viikoilta puheenjohtaja luo Doodle-kyselyn, johon vastataan saman tien. 

Ensimmäinen Doodle-kysely viikolla 6. Kokoukseen tullaan ajoissa paikalle. Poissaolosta ja 

itseä koskevista asioista on ilmoitettava etukäteen puheenjohtajalle tai omalle työparille  

c. Toimenkuvat käytännössä: kaikki hoitavat työnsä itsenäisesti tai työparin kanssa, mutta 

pyytävät apua tarpeen tullen. Voidaan jakaa omia ideoita oman vastuualueen ulkopuolellekin 

d. Hallituksen velvollisuudet ja vastuut: hallituksen jäsenet ovat velvollisia toimimaan vuoden 

2020 toimintasuunnitelman, talousarvion ja yhdistyksen sääntöjen mukaan. Lisäksi hallitus on 

vastuussa yhteisistä päätöksistä sekä velvollinen tekemään päätöksiä jäsenistön edun 

mukaisesti 

12. Wirike-lehden toimitus 

a. Wirike-vastaavana toimii Elli Halla-aho. Halla-aho etsii lehdelle päätoimittajaa sekä 

kirjoittajia. Jokaisen hallituksen jäsenen tulee etsiä lehdelle kirjoittajia 

b. Lehti ilmestyy kahdesti vuodessa. Ensimmäisen kerran keväällä ennen vappua ja toisen 

kerran syksyllä ennen pikkujouluja 

13. Tilinkäyttöoikeudet 

a. Käyttöoikeus Liedon Osuuspankin tiliin FI59 4713 0010 0244 04 myönnetään Veera Särkälle, 

Victoria Partaselle sekä Rosa Roosille. Muut käyttöoikeudet saa poistaa 

b. Verkkopankkitunnukset myönnetään Rosa Roosille. Visa Electron -kortit kyseiseen tiliin 

myönnetään Veera Särkälle ja Victoria Partaselle 

14. Nimenkirjoitusoikeudet 

a. Vuonna 2020 poistetaan Sara Pajuselta ja Iida Jääskeläiseltä. Vuonna 2020 myönnetään 

Veera Särkälle ja Suvi Reinille  

15. Jäsenistön tyytyväisyyskysely 

a. Päätetään pitää tyytyväisyyskysely huhtikuussa 2020. Hallitus käsittelee edellisen vuoden 

tyytyväisyyskyselyn seuraavassa iltakoulussa  

16. Kehitysehdotuksia vuodelle 2020 



 
 
 

a. Tehdään Katkolle viestintäsuunnitelma, jossa määritellään ainakin yhteinen visuaalinen ilme, 

kuvauslupakäytännöt, viestinnän vuosikello ja se, millaista viestintää Katkon kanavissa 

harjoitetaa. 

b. Pyritään entistä ympäristöystävällisempään toimintaan esimerkiksi luopumalla 

mahdollisuuksien mukaan kertakäyttöastioista 

c. Jatketaan yhteistyön lisäämistä laitoksen ja Opex ry:n kanssa 

d. Lisätään toiminnan läpinäkyvyyttä jäsenistölle lisäämällä jokaisen kokouksen tiivistelmä 

seuraavaan viikkotiedotteeseen 

e. Panostetaan tapahtumien määrän sijasta laatuun ja siihen, että saataisiin tapahtumiin paljon 

jäseniä paikalle 

f. Pyritään lisäämään toimintaa kv-opiskelijoiden kanssa 

17. Tulevat tapahtumat 

a. Pikkulaskiaispäivystys viikolla 3 

- Päätetään pitää päivystys 15.1. kello 11.45-12.15. Lippujen jakamisen lisäksi myydään 

merkkejä. Päivystyksessä paikalla ainakin Rauhala, Härkki, Virta, Halla-aho, Reini ja 

Särkkä 

- Särkkä hoitaa Facebook-tapahtuman sekä mainostamisen 

b. Haaveet Kaatuu -bileet 30.1. 

- Haalarimerkki tilattu, Facebook-tapahtuma on julkaistu ja Vesanto aloittanut 

mainostuksen. Jatketaan tapahtuman mainostusta  

c. Bileet Vegasissa 26.2.  

- Etsitään yhteistyöjärjestöä. Kokouksessa ehdotettu Affektia ja Digittiä 

18. Talousasiat 

a. Menneen vuoden selvitykset 

- Ahoska Catering on maksanut haalarisponsorointia 200 €. Kaikki haalarisponsoroinnit 

ovat siis tulleet tilille 

- Kaikki SuperSitsien maksut on nyt maksettu 

b. Kuitit 

c. Laskut 

- Päätetään maksaa Pikkulaskiaiselle Pikkulaskiaisten ryhmälipuista 1260 € 

d. Laskutus 

e. Hyväksytään Katkon kortilta 

f. Tilin menot ja tulot 

g. Budjetointi 



 
 
 

- Budjetoidaan nettisivujen seuraavan kahden vuoden uusimiseen 200€  

1. Budjetoidaan nettisivujen seuraavan kahden vuoden uusimiseen 200€. 

WordPress tarjosi sivujen uusimisesta alennusta noin 15%, jos sivut uusitaan 

kerralla pidemmäksi ajaksi. Tämän takia päätetään vuoden 2020 budjetista 

poiketen uusia nettisivut myös ensi vuodelle 

19. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat 

a. Tiedekunnan operatiivisen johtoryhmän opiskelijaedustaja 

- Ehdotetaan opiskelijaedustajaksi Iida Jääskeläistä. Särkkä varmistaa vielä Jääskeläisen 

kiinnostuksen tehtävää kohtaan 

b. Laitosneuvottelu 24.1. 

- Särkkä ja Virta osallistuvat 

c. Tiedekunnan johtokunta kokoontuu 15.1.  

- Erika Järvinen osallistuu 

20. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. Alumnipäivä ja -sitsit 1.2. 

- Lauantaina iltapäivällä tiedekunta järjestää Alumnipäivän ja illalla Katko, Opekas ja 

Opex järjestävät yhdessä Alumnisitsit 

- Alumnisitsien Facebook-tapahtuma on luotu ja sitä on mainostettu Katko ry:n alumni 

-ryhmässä Facebookissa. Jatketaan mainostusta mm. viikkotiedotteessa. 

Työelämävastaavat lähettävät sähköpostia sitseistä alumnirekisterissä oleville 

- Alumnisitseille etsitään tarjoilijoita 

b. Härkki osallistuu Specia-vastaavien tapaamiseen 31.1. Helsingissä 

21. Liikunta- ja kulttuuriasiat 

a. Liikuntavuoro 14.1. 

- Lajina polttopallo. Mainostetaan lajia Katkon liikuntakenttä -Facebook-ryhmässä ja 

Instagramissa 

22. Index ja yhteistyöasiat 

a. Hallitussitsit 23.1. 

- Ilmoittautumislomake tulossa ensi viikolla 

b. Indexin hallitus on järjestäytynyt. Annette Kuligin on Indexin koulutuspoliittinen vastaava ja 

kv-vastaava 

c. Indexin koponeuvosto on tulossa lähiaikoina. Virta osallistuu 

d. Päätetään ehdottaa Indexille yhteistyötä Heidi’s Bier Barin kanssa 

23. Toimikunnat 



 
 
 

a. Katkon Gaala -toimikunta 

- Toimikunta kokoontuu seuraavan kerran 16.1.  

- Sillispaikaksi varattu alustavasti Vähä-Heikkilä 

- Sponsoreita etsitään 

b. Vuosijuhla -toimikunta 

- Tilaa etsitään edelleen 

24. Muut päätösasiat 

a. Tammikuun Maunon siivous 

- Siivousvuorossa tammikuussa Koski ja Tuominen 

- Siivousvuorossa olevat tyhjentävät sekä Maunon että toimiston roskikset 

b. Roos pitää kassakoulutuksen kokouksen yhteydessä palattuaan Suomeen 

c. Hallituskuvaus 

- Yksittäiskuvat otettu. Otetaan yhteiskuva maanantaina iltakoulun yhteydessä. 

Lisätään tänään otetut kuvat Katkon nettisivuille 

25. Tiedotus 

a. Hallituksen esittäytyminen 

- Aloitetaan esittäytyminen Instagramissa ja Facebookissa ensi viikolla. Puheenjohtaja 

aloittaa maanantaina 

- Halla-aho tekee hallitusjulisteen 

b. Tammikuun kalenteri 

- Haaveet kaatuu -bileet 30.1. 

- Pikkulaskiaispäivystys 15.1. 

- Vaihtohaku päättyy 20.1. 

c. Viikkotiedote 

- Wirikkeen päätoimittajan ja kirjoittajien haku 

- Haaveet kaatuu -bileet 30.1. 

- Hallituksen järjestäytyminen 

- Hallituksen esittäytyminen somessa 

- Pikkulaskiaspäivystys 15.1. 

- Alumnisitsit 1.2. 

- Liikuntavuoro 14.1. 

- Katkon Gaala -toimikunnan tapaaminen 16.1. 

- Kokouskooste 

- Seuraava kokous 



 
 
 

- OKL:n sivuainehaku  

d. Vesanto on lisännyt hallituksen uudet jäsenet hallituksen sähköpostilistalle ja poistanut 

vanhat sieltä. Särkkä pyytää Kaskummaa-listan ylläpitäjää lisäämään itsensä sekä Reinin 

listalle 

26. Muut esille tulevat asiat 

a. Tuominen on selvitellyt Kettulinnaa Fuksimökin mahdollisena paikkana 

b. Katkolle on tullut kutsu Kide.appin hengailutapahtumaan. Kuligin ja Reini ovat alustavasti 

kiinnostuneita  

c. Särkkä on vienyt Anteroiselle listan hallituksen jäsenistä ja heidän sähköposteistaan. 

Anteroinen selvittelee puuttuvia avaimia 

27. Seuraava kokous 

a. Särkkä ilmoittaa seuraavan kokouksen ajankohdan, kun Roos on vastannut Doodle-kyselyyn 

28. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 16.27. 

 

 

 

   _________________________ 

   Veera Särkkä 

   puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Iida Vesanto 

sihteeri 

  

 

 

   _________________________ 

   Victoria Partanen 

   pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Annette Kuligin 

pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 


