
 
 
 

Hallituksen kokous 2/20 

 

Aika: Perjantai 17.1.2020 kello 8:12-9:19 

Paikka: Macciavellin kabinetti 2, Educarium 

Paikalla: Veera Särkkä, Suvi Reini, Victoria Partanen, Elina Koski, Emma Virta, Elli Halla-aho, Melina Rauhala 

Poissa: Iida Vesanto, Rosa Roos, Susanna Tuominen, Annette Kuligin, Iida Härkki 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus  

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 8:12 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Hyväksytään esityslista muutoksitta 

4. Pöytäkirjan 1/20 tarkastaminen 

a. Korjataan kokouksen päivämääräksi 10.1. 

b. Korjataan kohtaan 5.: ”Ensimmäisen pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Kuligin ja Partanen.” 

c. Korjataan kohtaan 8.: ”Pöytäkirjasta 31/19 huomioitu: yhdet haalarit maksamatta ja 

noutamatta. Ne on nyt maksettu ja noudettu.” 

d. Korjataan kohtaan 10.: ”Tälle vuodelle lisättiin yksi työelämävastaava.” 

e. Tarkennetaan kohtaan 11.: ”Hallituksen velvollisuudet ja vastuut: hallituksen jäsenet ovat 

velvollisia toimimaan vuoden 2020 toimintasuunnitelman, talousarvion ja yhdistyksen 

sääntöjen mukaan.” 

f. Korjataan kohtaan 16.: ”Lisätään toiminnan läpinäkyvyyttä jäsenistölle lisäämällä jokaisen 

kokouksen tiivistelmä seuraavaan viikkotiedotteeseen.” 

g. Korjataan kohtaan 17.a: ”Päätetään pitää päivystys 15.1. kello 11.45-12.15. Lippujen 

jakamisen lisäksi myydään merkkejä.” ja ”Särkkä hoitaa Facebook-tapahtuman sekä 

mainostamisen.” 

h. Korjataan kohtaan 18.g: ”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.” 

 



 
 
 

i. Korjataan kohtaan 20.: ”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.” 

j. Tarkennetaan kohtaan 22.b: ”Indexin hallitus on järjestäytynyt. Annette Kuligin on Indexin 

koulutuspoliittinen vastaava ja kv-vastaava.” 

k. Tarkennetaan kohtaan 23.a: ”Toimikunta kokoontuu seuraavan kerran 16.1.” 

l. Tarkennetaan kohtaan 25.d: ” Vesanto on lisännyt hallituksen uudet jäsenet hallituksen 

sähköpostilistalle ja poistanut vanhat sieltä. Särkkä pyytää Kaskummaa-listan ylläpitäjää 

lisäämään itsensä sekä Reinin listalle.” 

m. Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla 

5. Pöytäkirjantarkistajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Rauhala ja Halla-aho 

6. Posti 

a. Ei postia 

7. Ilmoitusasiat 

a. Puheenjohtajistoa ei enää lisätä KasKummaa-listalle 

b. Reini toimii tänään sihteerinä Vesannon ollessa estynyt 

8. Talousasiat 

a. Kuitit 

- Päätetään maksaa Reinille Katkon nettisivujen uusimisesta 198€ 

b. Laskut 

c. Laskutus 

d. Hyväksytään Katkon kortilta 

e. Tilin menot ja tulot 

f. Budjetointi 

- Budjetoidaan PRH-ilmoituksen tekemiseen 20€ 

g. Särkkä, Roos ja Partanen menevät ensi viikolla hoitamaan pankkiasioita 

9. Menneet tapahtumat 

a. Liikuntavuoro 14.1. 

- Paikalla ollut yhdeksän osallistujaa. Liikuntavuorolla pelattiin polttopalloa 

b. Pikkulaskiaispäivystys 15.1. 

- Päivystys oli onnistunut, enää kuusi lippua noutamatta. Muutama merkkikin myytiin 

10. Tulevat tapahtumat 

a. Haaveet kaatuu -bileet 30.1. 



 
 
 

- Pyydetään TYK ry:ä mainostamaan tapahtumaa ja hankkimaan bilejulisteet 

- Pyritään järjestämään jäsenistölle bileiden etkot Aitiopaikan kerhotilaan 

- Lex ry:n laskettelukerho Skimbalex tulee bileisiin vujujen jatkoille. Laskutetaan heidän 

sisäänpääsymaksunsa jälkeenpäin jaettujen rannekkeiden määrän perusteella. 

Heidi’sin ravintopäällikön kanssa sovittu asiasta 

b. Alumnisitsit 1.2. 

- Tapahtumaa on hyvin mainostettu, ollaan saatu lisää ilmoittautumisia Katkon 

alumneilta  

c. Helmikuun laskiaispullapäivystys 

- Päätetään päivystyksen ajankohdaksi tiistai 4.2. kello 11.45-13 

- Tarjotaan vegaanisia pullia ja täytteitä sekä kahvia ja teetä 

- Luodaan päivystykselle Facebook-tapahtuma lähempänä päivystystä 

- Kutsutaan myös henkilökuntaa paikalle, Särkkä hoitaa 

d. Baaribileet Vegasissa 26.2. 

- Saatiin Anglica ry mukaan järjestämään bileitä 

- Päätetään bileiden teema ja sovitaan muut järjestelyt mahdollisimman pian 

e. Sitsit Q-talolla 26.3. 

- Päätetään pitää sitsit kaverisitseinä 

- Sovitaan yksityiskohdista lähempänä tapahtumaa 

11. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat 

a. Tiedekunnan operatiivisen johtoryhmän opiskelijaedustaja 

- Päätetään valita Iida Jääskeläinen johtoryhmän opiskelijaedustajaksi 

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. Duunisafari 

- Etsitään mentoreita 

- Hakuaika on 17.-24.2. 

b. EDutun ilmoittautuminen on auki, lisää tietoa tapahtumasta tulossa ensi viikolla 

13. Liikunta- ja kulttuuriasiat 

a. Liikuntavuoro 21.1. 

- Liikuntavuorolla pelataan todennäköisesti sählyä 

14. Index ja yhteistyöasiat 

a. Jatkossa lisätään Indexin ainejärjestöjen tapahtumat yhteen tiedostoon, Särkkä hoitaa 

15. Wirike-asiat 



 
 
 

a. Halla-aho ottaa yhteyttä Sara Pajuseen, jolla mahdollisesti kiinnostusta toimia 

päätoimittajana 

16. Toimikunnat 

a. Katkon Gaala -toimikunta 

- Pyritään saamaan lisää sponsoreita tapahtumalle 

- Tapahtuman hinta tulee todennäköisesti olemaan 40€ jäsenille, 45€ ei-jäsenille ja 50€ 

kannatushinnaksi. Silliksen hinnaksi 5€ 

- Facebook-tapahtuma tulee ulos ensi viikon aikana 

- Ilmoittautuminen Gaalaan alkaa helmikuun puolella 

- Sillikselle tulee erillinen ilmoittautuminen 

b. Vuosijuhla -toimikunta 

- Ei käsiteltävää 

17. Muut päätösasiat 

a. Haalarimerkkien postitus 

- Päätetään lähettää Mentor ry:n jäsenille Batman-haalarimerkkejä. Särkkä hoitaa 

maksutietojen ja merkkien lähettämisen 

b. Hallituksen kämppäapprot 

- Ajankohdaksi sovittu 19.2.  

- Reini hoitaa järjestelyt 

18. Tiedotus 

a. Viikkotiedotteeseen:  

- Vaihtohaku loppuu maanantaina 20.1. 

- Liikuntavuoro 21.1.: sähly 

- Haaveet kaatuu -bileet 30.1. 

- EDutu ja Alumnisitsit 

- Laskiaispullapäivystys - save the date: 4.2. 

- Hallituksen seuraava kokous 22.1. klo 8-10 

b. Hallitusjuliste 

- Halla-aho tekee julisteen vielä tammikuun puolella 

- Tulostetaan yksi juliste Maunoon. Rauhala lähettää julisteen sähköpostitse 

yhteistyötahoille 

19. Muut esille tulevat asiat 

a. Wappuradiobileet + cocktailtilaisuus 22.1. 

- Partanen ja Koski ovat kiinnostuneita edustamaan 



 
 
 

20. Seuraava kokous 

a. Keskiviikkona 22.1. klo 8-10 

21. Kokouksen päättäminen 

a. Päätetään kokous ajassa 9:19 

 

 

 

   _________________________ 

   Veera Särkkä 

   puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Suvi Reini 

sihteeri 

  

 

 

   _________________________ 

Melina Rauhala 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Elli Halla-aho 

pöytäkirjantarkastaja 

 


