
 
 

 

Hallituksen kokous 7/19 

 

Aika: Tiistai 5.3.2019 kello 8:15-10:04 

Paikka: Macciavellin kabinetti 1 

Paikalla: Sara Pajunen, Sofia Saarinen (saapuu kohdassa 11), Iida Jääskeläinen (saapuu kohdassa 10), Suvi Reini, Diana 

Marculescu, Ella Sirva, Meri Kärki, Veera Särkkä, Iida Vesanto (saapuu kohdassa 8), Helmi Puustinen (poistuu kohdassa 9) 

Poissa: Erika Järvinen 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

- Kokous avataan ajassa 8:15 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Siirretään esityslistassa kohta 13 Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat kohdan 11 

Koulutuspoliittiset asiat edelle 

- Lisätään kohtaan 15 Yhteistyöasiat kutsu T-klubin 55-vuotisjuhlille 

- Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla 

4. Pöytäkirjan 6/19 tarkastaminen 

- Tarkennetaan kohdan 8 Kaverisitsien osallistujamäärää. Kaikki, paitsi 2 ilmoittautunutta, 

saapuivat sitseille. Sitseillä yhteensä 72 osallistujaa  

- Tarkennetaan kohdan 8 biletuottoja. Bileiden tulot olivat 478,20€, josta vähennetään vielä 

haalarimerkkien hinta. Tuotot jaetaan Putex ry:n ja Gaalan toimikunnan kanssa 

- Tarkennetaan kohtaan 9 Katkon kevätkokouksen sääntömuutosehdotuksen tarkastukseen, 

että muutokselle on saatu alustava hyväksyminen TYY:n järjestösihteeriltä.  

- Tarkennetaan kohtaan 9 Katkon kevätkokous, että virallinen kokouskutsu saapuu viimeistään 

viikkoa ennen kevätkokousta 

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

- Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Veera Särkkä ja Diana Marculescu 

6. Posti 

- Ei saapunutta postia 

7. Ilmoitusasiat 

- Tuutorihakua on pidennetty sunnuntaihin 10.3. asti vähäisen hakijamäärän takia 



 
 

- YTHS laajenee kattamaan myös AMK-opiskelijat 2020 alkaen 

8. Menneet tapahtumat 

- Helmikuun työelämätapahtuma: Self-branding 28.2. 

- 15 ilmoittautunutta, 10 saapui paikalle 

- Tapahtumasta pidettiin. Särkkä luo tapahtumasta palautekyselyn osallistujille 

- TYYn järjestöristeily 28.2. 

- Reini ja Järvinen osallistuivat risteilylle 

- Risteilyn koulutuksen teemoina yritysyhteistyö sekä kriisitoiminta. Lisäksi kerrottiin 

mahdollisuudesta yhteistyö- ja virkistysristeilyihin Viking Linella 

- Tiedekuntapäivä 28.2. 

- 2 uudesta ja 2 vanhasta hallituksesta osallistui 

- Mielenkiintoista sisältöä, käsitelty mm. tiedekunnan menneisyyttä, tulevaisuutta sekä 

opetusten rakennetta 

9. Tulevat tapahtumat 

- Maaliskuun päivystys 5.3. 

- Gaalan jatkobileiden ilmaisliput (19 kpl) jaetaan päivystyksessä 

- Mikäli Saarinen ja Marculescu eivät pääse paikalle, avustavat Puustinen ja Pajunen 

päivystyksen järjestämisessä 

- Deadline-piiri 7.3. 

- Tila ja Facebook-tapahtuma kunnossa 

- Pajunen ja Saarinen hoitavat deadline-piirin pidon yhteistyössä Vesannon kanssa 

- Maaliskuun leffailta 19.3. 

- Tila ja Facebook-tapahtuma kunnossa, jatketaan mainostusta 

- Päätetään leffaillassa katsottava elokuva myöhemmin, Vesanto hoitaa asiaa 

- Maaliskuun lajikokeilu: Thaiboxing 

- Päätetään lajikokeilun päivämääräksi perjantai 22.3. klo 14 

- Lajikokeilun hinta on 7€/henkilö, kun osallistujia on 10 

- Reini tekee tapahtumalle bannerin, Puustinen luo Facebook-tapahtuman 

- Jonnebileet 28.3. 

- Juliste Jonnebileisiin on ulkona, Facebook-tapahtuma luodaan tänään tiistaina 

10. Talousasiat 

- Kuitit 

- Päätetään maksaa Sara Pajuselle 248,15€ Gaalan juomaostoksista 



 
 

- Päätetään maksaa Lassi Rantaselle 13,50€ viime hallituskauden asiakirjojen 

tulostamisesta käytettyjä tulostuskrediittejä 

- Laskut 

- Putex ry:ltä saapunut lasku Partner in crime -bileistä. Päätetään maksaa Putex ry:lle 

76,44€ bileiden haalarimerkeistä 

- Partykingiltä/Klarnalta saapunut lasku. Päätetään maksaa 10,80€ Gaalan koristeluista 

- Tilinpäätös 2018 

- Hyväksytään vuoden 2018 tuloslaskelma ja tase ja todistetaan ne oikeelliseksi 

- Katkon pankkikorteissa verkkokauppaostamisen esto, Järvinen hoitaa eston pois 

11. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat 

- Liikuntavuoro 13.3. 

- Ehdotetaan liikuntavuoron teemaksi kaupunkisotaa 

- Yhteistyöliikuntavuoro Fobia ry:n kanssa  

- Kaikkia yksityiskohtia, kuten liikuntavuoron viikonpäiviä, ei ole vielä päätetty 

- Päätetään aloittaa Fobia ry:n kanssa yhteinen viikoittainen liikuntavuoro syksystä 

lähtien, Puustinen on yhteydessä Fobiaan ja täyttää hakemuksen sen tullessa 

- Soponeuvosto kokoontunut 4.3. 

- Vesanto osallistunut 

- Keskusteltu opiskeluun liittyvästä sopotoiminnasta ja YTHS-laajennuksesta 

- TYY:n hyvinvointiviikko 30.9. alkaen 

- Vesanto osallistunut opiskeluympäristön Opiskeluympäristön terveellisyys ja turvallisuus -

tapaamiseen 4.3. 

12. Koulutuspoliittiset asiat 

- Palauteilta pidetään 8.4.  

- Tila 244 varattu 

- Marculescu tekee palauteiltaa edeltävän kyselyn 

13. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

- SKOL:in kysely opiskelijoille ja alumneille 

- SKOL:ilta toivomus jakaa alumneille ja tämän hetkisille opiskelijoille kysely 

brändäämisestä 

- Särkkä mainostaa kyselyitä 

- SKOL:in Instagramin valtaus (vk 11) 



 
 

- Särkkä hoitaa Instagram-valtauksen suunnittelun. Esitellään mm. Turkua 

opiskelijakaupunkina, Indexin kokousta, maaliskuun iltakoulua, liikuntavuoroa ja 

Katkon Gaalaa 

- Kassos ry ja Poikkeus ry haastaneet Katko ry:n allekirjoittamaan Ilmaveivi 2019 -vetoomuksen 

- Päätetään allekirjoittaa vetoomus ja haastaa muut Indexin jäsenjärjestöt sekä Opex 

mukaan  

14. Index-asiat 

- Indexin kevätkokous tiistaina 12.3. 

- Pajunen osallistuu Katkon äänivaltaisena edustajana Indexin kevätkokoukseen 

- Pajuselle tehdään valtakirja äänivallasta 

- Lähiökierros 20.3. 

- Ilmoittautuminen avataan tänään tiistaina 5.3. 

- Index-risteily  

- Risteily järjestetään 7.-8.4., iltalähtö Viking Gracella 

- Indexin ekskursio  

- Ekskursion ajankohta on 27.9.-2.10. 

- Infotilaisuus pidetään Publicumilla 13.3. klo 15 

15. Yhteistyöasiat 

- Kutsu T-klubin 55-vuotisjuhlille 12.4., ilmoittautuminen sulkeutuu 27.3. 

- Saarinen osallistuu, kiinnostuneita myös Järvinen, Jääskeläinen ja Reini 

- KVS:ltä ja Specialta kysytty mahdollista mainosta Wirikkeeseen 

16. Wirike-asiat 

- Muistutetaan hallituslaisia lähettämään kirjoitukset Wirikkeeseen tämän viikon aikana 

17. Toimikunnat 

- Katkon Gaala -toimikunta 

- Ilmoittautujamäärä 71 henkilöä, joista Katkon jäseniä 47 ja ei-jäseniä 24 

- Gaalaan 10 päivää aikaa 

- Juhlan alumniedustus (3 henkilöä) perunut osallistumisensa 

- Supersitsit -toimikunta 

- Tapaa ensimmäisen kerran torstaina 7.3. 

18. Muut päätösasiat 

- Turun yliopiston sivuainemessut 9.4. klo 12-15 

- Mahdollisuus mennä mainostamaan kasvatustieteiden opintoja 

- Noin 7 hallituslaista kiinnostunutta messuille, Pajunen ilmoittaa Katkon messuille 



 
 

- I/O-speksin ryhmälipunmyynti 

- Näytös on 18.4. klo 18, lippuja yhteensä 45 

- Yhteiskuljetukset Kasvisristeilylle 

- Ilmoittautuneita bussikuljetukselle 38 

- Mietitään ohjelman järjestämistä kuljetukselle 

- Lähetetään maksuohjeet osallistujille sähköpostiin viikolla 11 

- Lähtö Educariumin takapihalta klo 14.30 ja paluu seuraavana päivänä noin klo 17 

- Risteilyllä järjestetään risteilypassi tavallisen rastikierroksen sijaan 

19. Tiedotus 

- Viikkotiedotteeseen: 

- Indexin kevätkokous ja Breakfast Club ja ekskursioinfo, Katkon Gaala + maksun 

eräpäivä, Maaliskuun hengailuilta, Instagram-valtaus, Liikuntavuoro, Futsal-turnaus, 

Kasvisbussin maksu 

20. Muut esille tulevat asiat 

- TYY järjestää Yhdenvertaisuuskoulutuksen 16.4. klo 16-18 

- Hallitus tilaa hallituslaisille t-paidat 

21. Seuraava kokous 

- Seuraava kokous pidetään maanantaina 11.3. klo 10-12 

22. Kokouksen päättäminen 

- Päätetään kokous ajassa 10:04 

 

 

 

 

   _________________________ 

Sara Pajunen 

   puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Suvi Reini 

sihteeri 

 

 

   _________________________ 

Veera Särkkä 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Diana Marculescu 

pöytäkirjantarkastaja 

 


