
 
 

 

Hallituksen kokous 27/19 

 

Aika: Tiistai 12.11.2019 kello 8:16-10:11 

Paikka: Macciavellin kabinetti 1 

Paikalla: Sara Pajunen, Ella Sirva, Meri Kärki, Veera Särkkä, Iida Vesanto, Sofia Saarinen, Diana Marculescu 

Poissa: Erika Järvinen, Suvi Reini, Helmi Puustinen, Iida Jääskeläinen 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 8.16 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Lisätään kohtaan 18 Collegeiden jako 

b. Lisätään kohtaan 15 Kansanvalistusseuran yhteistyön jatkaminen 

4. Pöytäkirjan 26/19 tarkastaminen 

a. Korjataan kohtaan 11 Koulutuspoliittiset asiat kohtaan Laitosneuvottelu ”Peppi-

opintorekisterin lopullista käyttöönottoa” 

i. Korjataan samaan kohtaan ”varalaitosjohtaja” 

b. Lisätään kohtaan 8 Menneet tapahtumat kohtaan Vegecon ” Ensi vuodelle olisi hyvä pohtia 

käytäntöä, jonka avulla tehtäisiin selväksi, että sitova ilmoittautuminen pätee ilmaisissakin 

tapahtumissa ja poissaolosta tulee ilmoittaa tapahtumanjärjestäjälle” 

c. Korjataan kohtaan 10 Talousasiat kohtaan Kuitit ”Kärkille” 

i. Korjataan samaan kohtaan maksetun summan suuruus ”15,50€” eikä ”15,00€” 

d. Korjataan kuittauksiin ”puheenjohtaja” 

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Iida Vesanto ja Meri Kärki 

6. Posti 

a. Ei postia 

7. Ilmoitusasiat 

a. Sihteeri oli estynyt, joten sihteerin sijaisena kokouksessa toimii Saarinen 

b. Indexin kotibileet ovat ensi viikolla, sihteeri on innoissaan 

8. Menneet tapahtumat  



 
 

a. Marraskuun päivystys 5.11. 

i. Hyvin onnistunut päivystys! Saimme kaksi jäsentä lisää Specialle sekä merkkejä 

myytiin melko hyvä määrä. Saamme nyt Specian fuksihaasteesta toisen tason summa 

200€. Collegeita haettiin noin kaksi kolmasosaa 

b. Academic Munchies 6.11. 

i. Katko ei voinut tarjota perinteistä pizzaansa, joten tarjosimme kakkua. Tuloja oli 36€, 

jäimme tappiolle hieman reilu 10€. Leipominen ainakin oli hauskaa. Yleistä ihmetystä 

herätti aiempaa vuotta huonompi myynti, vaikka kaikki jäsenjärjestöt olivat samassa 

kerroksessa 

c. Abipäivä 8.11. 

i. Susanna Tuominen ja Nelli Hyvärinen osallistuivat tapahtumaan, abeja oli paikalla 

reilusti, vaikka he eivät vaikuttaneet kovin kiinnostuneilta 

d. Katkon leffailta 11.11. 

i. Osallistujia 7 kappaletta, oli melko onnistunut leffailta. Tarjoiluja riitti vielä meneillään 

olevaan kokoukseenkin 

9. Tulevat tapahtumat 

a. Viini- ja juustoilta 14.11.  

i. Jäljellä vielä kaksi yksittäistä paikkaa. Ensisijaisesti ryhmien jäsenet yrittävät täyttää 

paikat. Puustinen hoitaa tapahtuman järjestelyt 

b. Deadline-piiri 18.11. 

i. Ei uutta käsiteltävää 

c. Palautetilaisuus 26.11. 

i. Palautekysely julkaistu ja lähetetty laitoksen opiskelijoille. Marculescu on laittanut 

palautelinkin Katkon punaiset -Whatsapp-ryhmään, kysely on saanut paljon kehuja 

opiskelijalähtöisyydestään. 

ii. Palautetilaisuus pidetään EDU2-luentosalissa, jonka hallitus kuitenkin kokee hieman 

hankalaksi tapahtuman luonteen takia. Marculescu yhteydessä Eklundiin. Marculescu 

mainostaa someissa ja hoitaa tilaisuuden tarjoilut sekä käytännön järjestelyt yhdessä 

laitoksen kanssa 

iii. Pajunen alustavasti keskustelun vetäjänä, yhdessä henkilökunnan edustajan kanssa 

d. Katkon pikkujoulut 30.11. 

i. Maksuohjeet tulleet sähköpostiin, merkki on tuotannossa, fukseille infottu viime 

vuodelta jääneistä ruokatarvikkeista. 



 
 

ii. Palkintolautanen on tilattu ja se on tiedettävästi valmis perjantaina 15.11. Saarinen 

hakee lautasen. Hinnaksi tulee noin 50€, tarkka summa selviää myöhemmin. 

10. Talousasiat 

a. Kuitit 

i. Päätetään maksaa Sofia Saariselle 6,78€ Katkolle ostetuista vesikannuista 

ii. Päätetään maksaa Ella Sirvalle Indexin 15,00€ vuosijuhlalahjasta 

iii. Päätetään maksaa Ella Sirvalle 3,90€ Mamma Mia! -elokuvan vuokrauksesta 

iv. Päätetään maksaa Iida Vesannolle 19,00€ hallituksen virkistysillan ruuista 

v. Päätetään maksaa Iida Vesannolle 29,86€ leffaillan tarjoiluista 

b. Laskut 

i. Ei laskuja 

c. Laskutus 

i. Ei laskutettavaa 

d. Hyväksytään Katkon kortilta 

i. Ei hyväksyttävää 

e. Tilin menot ja tulot 

i. Ei uusia menoja ja tuloja 

f. Budjetointi 

i. Ei tarvetta budjetoinnille 

11. Koulutuspoliittiset asiat 

a. Edustajistovaalit 

i. Kasvatustieteiden tiedekunnalla oli huonoin äänestysprosentti koko yliopistolla, vaikka 

mainontaan panostettiin enemmän Katkon puolelta kuin viime kerralla. Eduxilta pääsi 

edustajistoon yksi edustaja, ei tiedossa muita tiedekunnasta eri listoilta valittuja 

b. Johtokuntalausunto 

i. On lähetetty eteenpäin. Yhteistyötä Opexin ja Opekkaan kanssa kehitettävä, jonka 

tiimoilta Marculescu laittamassa vielä sähköpostia eteenpäin TYYlle 

c. Koponeuvosto 13.11. 

i. Turku-salissa kello 16 alkaen, Marculescu on estynyt eikä pääse osallistumaan 

d. Marculescu lähettämässä kopo-postin tällä viikolla 

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. SKOLin vuosikokous 29.11. 

i. Särkkä osallistuu etänä Katkon edustajana, Katkon hakijat osallistuvat paikan päällä 

kokoukseen. Pajunen vahvistaa osallistujamäärän ja tiedottaa siitä SKOLia 



 
 

ii. Hallitus on sopinut Katkon kannasta jäsenien äänestämiseen SKOLin vuosikokouksessa 

iii. Kokouksessa puhuttu SKOLin vuosimaksusta. Hallitus kokee aiemman 50€ olevan 

sopiva summa järjestön maksaa vuodessa 

b. Specialla on meneillään haalarimerkkikilpailu, Särkkä mainostaa kilpailua Katkon some-tileillä 

13. Sosiaalipoliittiset asiat ja liikunta-asiat 

a. Vuoden viimeinen hengailuilta on hoidettu! 

b. Liikuntavuorolla on sulkapalloa 

14. Index-asiat 

a. Kannunvalajien työelämämessut keskiviikkona 13.11. Onnibus on antanut alennuskoodin 

messuille menijöille. Index toivoo myös katkolaisten osallistuvan tapahtumaan 

b. Kotibileet ovat 20.11., kiinnostuneita on paljon, joten toivotaan osallistujien olevan ajoissa 

paikalla. Saarinen mainostaa Katkon somessa 

15. Yhteistyöasiat 

a. KVS ja ATS: Aikuiskasvatustieteen opiskelijastipendi 

i. Emme järjestönä tällä kertaa ehdota stipendin saajaa 

b. Kansanvalistusseuran yhteistyön jatkaminen 

i. Vesanto on yhteydessä yhteistyön jatkamisen tiimoilta. Halutaan jatkaa yhteistyötä 

Gaalaan liittyen 

16. Wirike-asiat 

a. Vesanto lähettää valmiin Wirikkeen 15.11. mennessä Marculesculle. Marculescu oikolukee sen 

ja lähettää painoon Granolle 

17. Toimikunnat 

a. Katkon Gaala -toimikunta 

i. Varainkeruubileet 

- Järjestetään 30.1. Heidi’s Bier Barissa TYK ry:n kanssa 

- Tuotot menevät toimikunnalle, ei Katkolle. Toimikunta hoitaa myös bileiden 

järjestämisen yhteistyössä toisen järjestön kanssa 

ii. Jatkojen paikka on vielä hakusessa 

iii. Kestisisko on tänäkin vuonna mukana catering-palveluna 

b. Vuosijuhlatoimikunta 

i. Toimikunnassa tällä hetkellä 13 jäsentä. Ensimmäisessä kokouksessa päätetään 

juhlapäivä, juhla- ja sillispaikka, sekä järjestäydytään toimikunnan kesken 

18. Muut päätösasiat 

a. Joulupäivystys 



 
 

i. Viimeinen päivystys, tarjoamme pipareita, torttuja ja glögiä. Mukaan kutsutaan myös 

henkilökuntaa. Päätetään päiväksi maanantai 2.12. kello 12-13. Sovitaan seuraavassa 

kokouksessa tarkemmat vastuut 

b. Kevään tulevat tapahtumat 

i. Q-talo on varattu 26.3.2020 mahdollisille sitseille Sosiaalitieteiden klubin kanssa. 

Mikäli he eivät lähde mukaan, niin pidetään esimerkiksi Katkon omat kaverisitsit 

ii. Suunniteltu yhteistä Turku Selfie Touria vappuna Opexin kanssa 

iii. Pohdittu yhteistyötapahtumaa vappuna TYK ry:n kanssa. Esimerkiksi aiemmin ollut 

Beer pong turnaus tai ideoidut kotibileet 

iv. Osakuntasali varattu 1.4.2020 ESN ja Indexin vaihtarisitseille, kiintiöt sitseille puolet 

vaihtareille ja puolet indexiläisille 

v. Hylätään idea lähteä kotimaan ekskursiolle Otaniemeen, pohditaan mahdollisuutta 

tehdä ekskursio syksyllä esimerkiksi Lappiin. Uusi hallitus valitsee keväällä 

ekskursiovastaavan/vastaavat 

c. Collegeiden jako 

i. Saarinen ottaa yhteyttä ihmisiin, jotka eivät ole hakeneet collegeitaan ja sopii 

noutoajat 

19. Tiedotus 

a. Viikkotiedotteeseen: 

i. Deadline-piiri 18.11. klo 13-16 

ii. Indexin kotibileet 

iii. Palautetilaisuus 26.11. ja kysely 

iv. Indexin hallitushakemuksen deadline on 24.11. 

v. Vuosijuhlatoimikunnan ensimmäinen kokous 

20. Muut esille tulevat asiat 

a. Testamentit ja toimintakertomus 

i. Uusi hallitus järjestäytyy ensi maanantaina 18.11. ja sen jälkeen nykyinen hallitus 

perehdyttää uudet hallitustoimijat pesteihinsä. Nykyiset hallituslaiset päivittävät 

testamentit ja kirjoittavat toimintakertomuksen menneestä hallitusvuodesta 

ii. Testamenttien kirjoitusten deadline on 15.12. ja toimintakertomukselle 31.12. 

iii. Särkkä kannustaa uusia hallituslaisia olemaan yhteydessä vanhoihin 

21. Seuraava kokous 

a. Seuraava kokous pidetään maanantaina 18.11. kello 10-12 kabi1:ssä 

22. Kokouksen päättäminen 



 
 

a. Päätetään kokous ajassa 10.11 

 

 

   _________________________ 

Sara Pajunen 

   puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Sofia Saarinen 

sihteeri 

 

 

   _________________________ 

Iida Vesanto 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Meri Kärki 

pöytäkirjantarkastaja 

 


