
 
 

 

Hallituksen kokous 31/19 

 

Aika: Torstai 12.12.2019 kello 10:07-12:05 

Paikka: Macciavellin kabinetti 1 

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

Sofia Saarinen, Elli Halla-Aho, Melina Rauhala, Elina Koski, Emma Virta, Annette Kuligin 

Poissa: Diana Marculescu, Helmi Puustinen 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

a. Avataan kokous ajassa 10:07 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Korjataan esityslistan ajaksi ”Torstai 12.12.2019” 

b. Lisätään kohtaan 7. Ilmoitusasiat: Työyhteisötoimikunnan kokous 9.12. 

c. Lisätään kohtaan 13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat: Liikuntavuoro 10.12. 

d. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla 

4. Pöytäkirjan 30/19 tarkastaminen 

a. Lisätään kohtaan 8.a: ”Sekä palautekysely että -tilaisuus saaneet hyvää palautetta. Jatketaan 

tulevana vuonna samaan malliin henkilökunnan kanssa palautteen keräämisen osalta” 

b. Tarkennetaan kohtaan 8.a: ”Marculescu lähettää koonnin sekä kyselystä että 

palautetilaisuudesta jäsenistölle, kun on saanut muistion Laura Eklundilta” 

c. Korjataan kohtaan 10.e: ”Tilille tullut haalarisponsoroinneista: ”MV-tuotteet Oy:ltä 300 

euroa” 

d. Tarkennetaan kohtaan 10.f: ”Budjetoidaan 10 euroa laitoksen joululahjaan. Pajunen hankkii 

lahjan” ja ”Budjetoidaan 50 euroa Wirikkeen päätoimittajan Iida Vesannon palkkioon S-

ryhmän lahjakorttina. Reini hankkii lahjakortin” 

e. Tarkennetaan kohtaan 15.a: ”Yhteistyö ei jatku, odotetaan kuitenkin yhteydenottoa 

Aikuiskasvatuslehdeltä. Mahdollisista yhteistyökuvioista keskustellaan keväällä” 

f. Korjataan kohtaan 16.: ”Odotamme yhä laskua Granolta” 

g. Korjataan kohtaan 17.: ” Päätetään asettaa vuosijuhlatoimikunnalle vuosijuhlapaikan 

varaamiselle deadline 20.12.2019” 



 
 

h. Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla 

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Saarinen ja Vesanto 

6. Posti 

a. Saapunut lasku Granolta Wirikkeen painosta 

7. Ilmoitusasiat 

a. YVV- ja alumnitoimikunnan kokous 11.12. 

i. Kokouksessa käsiteltiin mm. 1.2.2020 järjestettävää alumnipäivää  

- kahvituksen aikana eli kello 11-12 opiskelijat keräävät alumnipankkiin 

yhteistietoja 

- kello 13.30-15.30 pidetään rastikierros, jossa opiskelijajärjestöt pitävät 

tietovisarastin 

- ilmoittautuminen alumnipäivään alkaa tammikuussa 

b. Työyhteisötoimikunnan kokous 9.12. 

i. Toimikunta on kokoontunut tänä vuonna viimeisen kerran ja on keskusteltu tulevasta 

vuodesta ja kasvatuksen syysillan palautteesta 

ii. Warinowski toi terveisiä Australiasta ja Aasiasta 

c. Hallitus kokoontuu tänään vuoden viimeisen kerran 

d. Toimistossa ollutta SKOL-kuohuviiniä ei löytynyt, kun hallitus olisi sen pikkujouluissaan 

halunnut nauttia! 

e. Paikalla kokouksessa uudesta hallituksesta olivat Elli Halla-aho, Melina Rauhala, Elina Koski, 

Emma Virta sekä Annette Kuligin 

8. Menneet tapahtumat 

a. Joulupäivystys 2.12. 

i. Tarjoiluja oli yli tarpeiden, joten loput tarjoiluista jaettiin laitoksen henkilökunnalle 

9. Tulevat tapahtumat 

a. Ei käsiteltävää 

10. Talousasiat 

a. Kuluneen vuoden selvitykset 

i. Kaikki edustusmaksut on maksettu 

ii. Pikkulaskiaisliput viime keväältä ovat OK  

- Yksi lipuista jäi ostamatta, mutta Vesanto osti lippuun kuuluneen merkin 

3€:lla, jolloin jäimme pelkästä lipusta tappiolle 16€ 

iii. Kevään I/O-speksin maksut OK 



 
 

iv. Bilebussin lasku saapunut ja on OK 

v. Todetaan, ettei liikuntakokeilusta Thaiboxingiin ole tullut eikä enää tule laskua 

vi. Yksi collegepaidoista hakematta, kaikki maksettu 

vii. Yhdet haalarit maksamatta ja noutamatta, loput ovat OK 

viii. Yksi haalarisponsoroinneista on maksamatta, Järvinen hoitaa asiaa 

ix. Kaksi henkilöä eivät ole maksaneet SuperSitsien osallistumismaksuaan 

x. Specian sponsorointisumma SuperSitseille ei ole vielä saapunut tilille 

xi. Järvinen käy tekemässä käteistalletuksen tilille 

b. Kuitit 

i. Päätetään maksaa Salla Kylväjälle 5,88€ + 11,34€ + 13,26€ eli 30,48€ pikkujoulujen 

ostoksista 

ii. Päätetään maksaa Nina Nygrenille 11€ + 3,20€ eli 14,20€ pikkujoulujen ostoksista 

iii. Päätetään maksaa Elina Koskelle 3,15€ pikkujoulujen ostoksista 

iv. Päätetään maksaa Johanna Koskiselle 21,12€ pikkujoulujen palkinnoista 

v. Päätetään maksaa Suvi Reinille 50€ Wirikkeen toimittajan palkkiosta 

vi. Päätetään maksaa Suvi Reinille 18,30€ hallituksen virkistäytymisestä 

vii. Päätetään maksaa Sofia Saariselle 55,40€ hallituksen virkistäytymisestä 

c. Laskut 

i. Päätetään maksaa Grano Oy:lle 92,75€ Wirikkeen painosta 

ii. Päätetään maksaa TYYlle 300€ pikkujoulujen tilavuokrasta 

d. Laskutus 

e. Hyväksytään Katkon kortilta 

i. 9,56€ hallituksen virkistäytymisen tarjoiluista 

ii. 10€ laitoksen joululahjasta 

iii. 20,39€ Pajusen ruuista hallituksen virkistäytymisessä 

f. Tilin menot ja tulot 

i. Malva Envall on maksanut SuperSitsien osallistumisensa kahteen kertaan. Päätetään 

maksaa hänelle 20€ takaisin ylimääräisestä maksusuorituksesta 

g. Budjetointi 

11. Koulutuspoliittiset asiat 

a. Laitosneuvottelu 13.12. 

i. Pajunen osallistuu ja vie laitoksen joulumuistamisen samalla 

b. Halloped-koordinaattorin valinta vuodelle 2020 

i. Koordinaattori ja varakoordinaattori valitaan keväällä 



 
 

ii. Yksi fuksi kiinnostunut toiminnasta, uusi kopo palaa asiaan keväällä 

c. Tiedekunnan valitut varadekaanit ja laitosjohtajat 

i. Varadekaaniksi on valittu Piia Seppänen ja Inkeri Ruokonen 

ii. Laitosjohtajaksi on valittu Tero Järvinen, varajohtajasta ei ole vielä tietoa 

iii. Valinnoista tiedotetaan jäsenistöä viimeisessä viikkotiedotteessa 

d. Laura Eklundilta on tullut muistio palautetilaisuuteen liittyen. Marculescu lähettää koonnin 

jäsenistölle tänään 

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. SKOLin vuosikokous 29.11. 

i. Saarinen osallistui kokoukseen etäyhteydellä ja välitti kokoukseen Katkon terveiset 

ii. Kokouksessa valittiin SKOLin uusi hallitus 

- kaikki hakijat valittiin hallitukseen 

- hallituksessa on neljä katkolaista 

- hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannamari Salkola 

iii. SKOLin jäsenmaksu pysyy samana kuin viime vuonna 

iv. Kasvisristeilyn järjestävät ensi vuonna AKK ry sekä Peduca ry ja SuperSitsit järjestää 

Kassos ry  

b. Viimeinen SKOL-vastaavien tapaaminen viime viikolla 

i. Vegecon saanut erinomaista palautetta 

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat 

a. Liikuntavuoro 10.12. 

i. Paikalla ollut vain kaksi osallistujaa 

ii. Liikuntavuorot jatkuvat keväällä tiistaina 14.1.2020 

14. Index-asiat 

a. Indexin syyskokous 2.12. 

i. Kokouksessa valittiin uusi hallitus ensi vuodelle 

- hallituksessa on yksi pesti enemmän kuin viime vuonna - seitsemän 

ainejärjestövastaavaa sekä seitsemän syyskokouksessa valittua jäsentä 

ii. Indexin puheenjohtajaksi valittiin Sofia Saarinen Katkolta 

iii. Uusi hallitus järjestäytyy vuoden halussa 

b. Indexin viimeinen päivystys on pidetty ja viikkotiedote lähetetty 

15. Yhteistyöasiat 

a. Joulutervehdykset yhteistyötahoille 

i. Pajunen tekee joulukortin ja Jääskeläinen lähettää tervehdykset 



 
 

b. Vesanto tehnyt viimeisen KVS:n julkaisun 

c. Herätelty ajatuksia yhteistyöstä Aikuiskasvatus-lehden kanssa keväälle 

16. Wirike-asiat 

a. Ei käsiteltävää 

17. Toimikunnat 

a. Katkon Gaala -toimikunta 

i. Järjestelyt etenevät, sillispaikka hakusessa 

b. Vuosijuhlatoimikunta 

i. Sirva on yhteydessä toimikuntaan vuosijuhlapaikan varaamisesta 

18. Muut päätösasiat 

a. Pikkulaskiaisliput 

i. Saimme vain 60 lippua, eli 27 lippua vähemmän kuin tilasimme. Joudumme karsimaan 

18 hitainta lippujen tilaajaa. Pajunen ja Särkkä ovat yhteydessä kaikkiin tilanneisiin 

ii. Lippujen jatkopaikkana Logomo 

iii. Alustavasti viikolla 3 on tammikuun päivystys, jolloin olisi mahdollisesti lippujen nouto 

b. Colleget 

i. Käsitelty Talousasioissa 

c. Hyväntekeväisyysmerkki 

i. Merkkejä jäljellä noin 20, ja ne olisi hyvä myydä loppuun ennen uuden 

hyväntekeväisyysprojektin aloittamista 

d. Hallituksen haalarimerkki 

i. Hallituksen jäsenet tilaavat itselleen vuoteen erittäin hyvin sopivat Kukkahattutäti-

merkit 

19. Tiedotus 

a. Vuoden viimeinen viikkotiedote lähtee jäsenistölle tänään 

20. Muut esille tulevat asiat 

a. Testamentit, toimintakertomus ja perehdytykset 

b. Toimiston siivoaminen 

i. Toimiston siivoamisesta saapunut tiedote, jonka mukaan toimisto tultaisiin 

siivoamaan vuodenvaihteessa. Opex siivoaa toimistosta oman osuutensa. Odotetaan 

yhteydenottoa siivousfirmalta, jos meillä on vielä jotakin siivottavaa toimistossa 

c. Toimiston avainten palautus 

i. Vanhojen hallituslaisten tulee palauttaa avaimet Anteroiselle uusien hallituslaisten 

avaimen noudon yhteydessä 



 
 

21. Seuraava kokous 

a. Uusi hallitus kokoontuu tammikuussa uudella kokoonpanolla. Uusi puheenjohtaja Särkkä on 

luonut kokousajankohdasta Doodlen uudelle hallitukselle 

22. Kokouksen päättäminen 

a. Päätetään kokous ajassa 12:05 

 

 

 

   _________________________ 

Sara Pajunen 

   puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Suvi Reini 

sihteeri 

 

 

   _________________________ 

Sofia Saarinen 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Iida Vesanto 

pöytäkirjantarkastaja 

 


