
 
 

 

Hallituksen kokous 10/19 

 

Aika: Maanantai 1.4.2019 kello 12:12-14:16 

Paikka: Macciavellin kabinetti 1 

Paikalla: Sara Pajunen, Iida Jääskeläinen, Suvi Reini, Erika Järvinen, Ella Sirva, Meri Kärki, Veera Särkkä, Iida Vesanto, 

Helmi Puustinen (saapuu kohdassa 8) 

Poissa: Sofia Saarinen, Diana Marculescu 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

a. Avataan kokous ajassa 12:12 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen  

a. Hyväksytään esityslista ilman muutoksia 

4. Pöytäkirjan 9/19 tarkastaminen 

a. Hyväksytään pöytäkirja ilman muutoksia 

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Helmi Puustinen ja Iida Jääskeläinen 

6. Posti 

a. Ei saapunutta postia 

7. Ilmoitusasiat 

a. Kasvisristeily on tällä viikolla 

8. Menneet tapahtumat 

a. Maaliskuun lajikokeilu: Thaiboxing 22.3. 

i. Kaikki ilmoittautuneet eivät tulleet paikalle 

ii. Tapahtumasta pidettiin 

iii. Puustinen on lähettänyt Järviselle listan henkilöistä, jotka eivät ole vielä maksaneet 

osallistumistaan 

b. Kevätkokous 25.3. 

i. Kokous meni hyvin ja paikalla oli kiitettävästi ihmisiä  

ii. Ehdotettu sääntömuutos meni läpi, ja se astuu voimaan, kun Patentti- ja 

rekisterihallitus (PRH) on sen hyväksynyt 



 
 

c. Liikuntavuoro 27.3. 

i. Osallistujamäärä vähäinen kurssien ja liikuntavuoron päällekkäisyyksien vuoksi 

d. Kasvatuksen kevätpäivä 28.3. 

i. Alumni-iltapäivän konsepti ei toimi. Tällä kertaa järjestöt otettiin paremmin 

huomioon, mutta käytännön toteutus epäonnistui 

ii. EduGrow-konsepti hallituksen mielestä toimiva, ja sitä voitaisiin kehittää eteenpäin 

niin, että se osallistaa opiskelijoita entistä enemmän 

e. Jonnebileet 28.3. 

i. Yhteistyö muiden järjestäjien kanssa ei toiminut, sillä kaikki järjestöt eivät hoitaneet 

vastuutaan. Isommat bileet muissa baareissa veivät osallistujia 

9. Tulevat tapahtumat 

a. Katkon bilebussi 

i. Oksa ja Puustinen suunnittelevat bilebussin ohjelmaa. Kysytään hallituslaisilta 

kaiuttimia mukaan bussimatkalle 

ii. Bussimatkalle on tullut yksi ilmoittautuminen lisää 

iii. Muuttuneen aikataulun takia laiva saapuu satamaan 30 minuuttia ilmoitettua 

aikaisemmin. Jääskeläinen kysyy mahdollista kyydityksen aikaistamista 

b. Opiskelijoiden ja henkilökunnan palautetilaisuus 8.4. 

i. Marculescu mainostaa palautetilaisuutta sosiaalisessa mediassa ja hankkii tarjoilut 

ii. QR-koodi kyselyyn julkaistaan tämän kuukauden kalenterissa 

c. Yliopiston sivuainemessut 9.4. 

i. Päätetään pitää päivystysvuorot seuraavasti: klo 12-13 Erika ja Sara, klo 13-14 Ella ja 

Iida V., klo 14-15 Veera ja Suvi 

ii. Muut hallituslaiset voivat päästessään tulla messuille päivystämään mille tahansa 

vuorolle 

iii. Sivuainemessut ovat samalla toinen huhtikuun päivystyskerroista, joten 

tapahtumassa myydään Katkon tuotteita 

d. Lautapeli-ilta 9.4. 

i. Tuutorit mainostavat lautapeli-iltaa fukseille ja Vesanto somettaa tapahtumasta 

yleisesti. Vesanto hoitaa tarjoilujen hankkimisen tapahtumaan 

ii. Hallituslaiset ottavat tapahtumaan mukaan omia pelejään ja kannustetaan myös 

muita tuomaan lempipelejään tapahtumaan 

e. I/O-speksin teatteriekskursio 18.4. 



 
 

i. Maksun eräpäivä 10.4. Jääskeläinen ja Järvinen tarkastavat osallistujien maksukuitit 

tapahtumassa 

10. Talousasiat 

a. Hyväksytään Katkon kortilta menneet maksut  

i. 300€:n arvoinen lahjakortti I/O-speksin bändille Gaalassa esiintymisestä 

b. Kuitit 

i. Päätetään maksaa Miia Oinoselle Katkon Gaalan koristeluostoksista 32,30€ 

ii. Päätetään maksaa Iida Vesannolle Peduca ry:n vuosijuhlalahjasta 3,85€ 

iii. Päätetään maksaa Helmi Puustiselle vuosijuhlaedustusta 50€ 

c. Laskut 

d. Budjetoidaan 

i. Palautetilaisuuden 8.4. tarjoiluihin 25€ 

ii. Lautapeli-illan 9.4. tarjoiluihin 10€ 

iii. Opex ry:n vuosijuhlalahjaan 15€ 

11. Koulutuspoliittiset asiat 

a. Rehtorin vierailu laitoksella 22.5. 

i. Marculescu kysynyt laitoksen henkilökunnalta asiasta, mutta vierailu ei ole 

opiskelijaedustukselle avoin 

b. Vuoden opettaja ja vuoden opintojakso 

i. Katko ei aseta ehdolle vuoden opettajaa tai vuoden opintojaksoa järjestönä, sillä 

ehdokkaista ei päästy hallituksen kokouksessa yksimielisyyteen 

ii. Mainostetaan opiskelijoille viikkotiedotteessa mahdollisuudesta laittaa ehdolle 

vuoden opettaja ja vuoden opintojakso 

iii. Ehdotukset tulee lähettää lomakkeen kautta 5.5. mennessä 

c. Opintojen digitalisaatio -kannanotto 

i. Hallitus on yhdessä koonnut kannanoton, jossa kannustetaan lisäämään tiedekunnan 

digitalisaatiota sekä kehittämään sähköistä oppimisympäristöä 

d. Opiskelijoiden oppimisanalytiikkatyöpaja 

i. Työpaja järjestetään 4.4.  

ii. Hallituksesta kukaan ei pääse paikalle, joten mainostetaan yleisesti jäsenistölle, sillä 

työpaja on avoin kaikille opiskelijoille 

e. TYYn koponeuvosto 9.4. 

i. Marculescu on mahdollisesti osallistumassa tapaamiseen 



 
 

ii. TYYn hallitus on kysellyt mahdollisesta kiinnostuksesta järjestää tiedekunnan 

järjestöjen kanssa yhteistä tapaamista TYYn koponeuvoston kanssa, keskusteltu 

Opexin kanssa tapaamisen järjestämisestä syksyllä 

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. SKOLin risteilykokous 3.4. 

i. Särkkä ja Kärki osallistuvat kokoukseen 

ii. Risteilykokouksessa käsitellään Supersitsien yhteyteen järjestettävää 

työelämätapahtumaa 

b. Katkon nettisivujen sisältö 

i. Särkkä oikolukee Katkon nettisivuilta Specian osuuden 

ii. Reini päivittää nettisivuille Specian uuden logon 

c. Työretriittikoulutus 11.4. 

i. Särkkä osallistuu koulutukseen 

d. Särkkä täyttää Specialta tulleen kyselyn 

e. Särkkä kysynyt kevään työelämäekskursiokohteiksi Legioona Oy:tä ja Saranen Consulting 

Oy:tä, ottaa uudelleen yhteyttä 

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat 

a. Yhdenvertaisuuskoulutus 16.4. 

i. Vesanto on mahdollisesti osallistumassa. Jääskeläinen ja Pajunen kiinnostuneita. 

Kannustetaan kaikkia hallituslaisia osallistumaan koulutukseen 

b. Lautapeli-iltaan varattu tila sh244 ja Deadline-piiriin sh355 

c. Kevään hyvinvointitapahtuma 

i. Puustinen ottaa yhteyttä YTHS:ään 

d. Liikunta-asiat 

i. T-klubi ottanut yhteyttä viinijoogan uusinnasta. Järjestetään tapahtuma syksyllä 

ii. Kevään viimeinen liikuntavuoro järjestetään mahdollisuuksien mukaan yhdessä 

toisen ainejärjestön kanssa. Lajina voisi olla esimerkiksi pesäpallo. Puustinen kyselee 

alustavasti Indexin alajärjestöjä mukaan liikuntavuorolle 

14. Index-asiat 

a. Indexin ylimääräinen yhdistyksen kokous 26.3. 

i. Kokous oli lyhyt ja ytimekäs 

ii. Tili- ja vastuuvapaus myönnettiin Indexin viime vuoden hallitukselle 

b. Indexin vappu julkaistaan alkuviikosta 

c. Vapputansseihin etsitään edelleen bändejä 



 
 

15. Yhteistyöasiat 

a. Vapun kotibileet 

i. Stadga ei lähde mukaan kotibileiden järjestämiseen, Elsalta odotetaan vielä vastausta 

b. T-klubin vuosijuhlat 

i. Avustamaan on menossa seitsemän hallituslaista. Saarinen osallistuu juhliin 

ii. Hallitus sopii aikatauluista yhteisessä WhatsApp-ryhmässä 

c. Mainostetaan KVS:ää toisen kerran tänä keväänä, kun heiltä julkaistaan Aikuiskasvatuksen 

seuraava sähköinen numero 

16. Wirike-asiat 

a. Wirike lähes painokunnossa, Marculescu on yhteydessä Granoon painatuksesta 

17. Toimikunnat 

a. Supersitsit-toimikunta 

i. Sitsipaikkaa etsitään edelleen 

ii. Pajunen hahmottelee budjetin 

18. Muut päätösasiat 

a. Ympäristökoulutus 1.4. 

i. Järvinen ei pääse osallistumaan 

b. TYYn koulutuskysely 

i. Pajunen täyttää kyselyn 7.4. mennessä ja kyselee vielä kokouksesta poissaolevilta 

ideoita. Pohditaan alumnitoiminnan kehittämiseen liittyvää koulutusta 

c. Mayday Mayhem -liput 

i. Päätetään tilata lippuja 30 kpl, Pajunen hoitaa lipputilauksen 

d. Opexin vuosijuhlalahja 

i. Päätetään lahja myöhemmin 

19. Tiedotus 

a. Viikkotiedotteeseen: alumnipaneeli, seuraava liikuntavuoro, Vuoden opettaja ja vuoden 

opintojakso, Katkon ja Indexin vappu, Turun yliopiston sivuainemessut, Deadline-piiri 

20. Muut esille tulevat asiat 

a. Hallituksen huhtikuun iltakoulu 

i. Pajunen muistuttaa hallituslaisia vastaamaan Doodleen 

b. Hallituksen hengailu 

i. Jääskeläinen luo Doodlen 

21. Seuraava kokous 

a. Pajunen luo Doodlen seuraavan kokouksen ajankohdasta 



 
 

22. Kokouksen päättäminen 

a. Päätetään kokous ajassa 14:16 

 

 

 

 

 

 

   _________________________ 

Sara Pajunen 

   puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Suvi Reini 

sihteeri 

 

 

   _________________________ 

Helmi Puustinen 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Iida Jääskeläinen 

pöytäkirjantarkastaja 

  

 


