
 
 
 

Hallituksen kokous 11/20 

 

Aika: Tiistai 17.3.2020 kello 10.24-13.12 

Paikka: Zoom-etäkokous 

Paikalla: Veera Särkkä, Suvi Reini, Iida Vesanto, Victoria Partanen, Elina Koski, Emma Virta, Elli Halla-aho, Susanna 

Tuominen, Annette Kuligin, Iida Härkki, Melina Rauhala 

Poissa: Rosa Roos 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus  

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 10.24 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Lisätään kohtaan 12 Työelämä-, Specia- ja SKOL-asiat kohta “Specian järjestökysely” 

b. Lisätään kohtaan 14 Index ja yhteistyöasiat kohta “Yhteistyö Aikuiskasvatuksen 

tutkimusseuran kanssa” 

c. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla 

4. Pöytäkirjan 10/20 tarkastaminen 

a. Korjataan kohtaan 7 Ilmoitusasiat “Osallistujia oli yli 700 ja avustajina kymmenisen 

katkolaista” 

b. Tarkennetaan kohtaan 13 Liikunta- ja kulttuuriasiat kohtaan Liikuntavuoro 10.3. “Vetäjänä 

Katkolta Nelli Hyvärinen” 

5. Pöytäkirjantarkistajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Kuligin ja Reini 

6. Posti 

a. Maunoon saapunut Opetushallitukselta EPALEen eli aikuiskoulutuksen verkkofoorumin  

ilmaistavaraa 

7. Ilmoitusasiat 

a. Koronapandemian takia hallituksen tämänpäiväinen kokous  ja tästä lähin toistaiseksi kaikki 

kokoukset pidetään etänä Zoomissa 

b. Tiedekunta on peruuttanut kaiken lähiopetuksen maaliskuun loppuun asti 

c. Suomen hallitus on antanut uudet linjaukset, joiden mukaan yliopisto on suljettu 13.4. asti 



 
 
 

d. TYYn toiminta-avustushaku on auki maaliskuun loppuun saakka. TYY joustaa 

poikkeustilanteen takia tilinpäätöksen suhteen 

e. TYY pitää tänään Instagramissa kyselyn, jonka perusteella he vastaavat kysymyksiin 

Järjestölivessä torstaina 19.3. 

f. Kaikki on peruttu, mutta kaikesta huolimatta elämä jatkuu! 

8. Talousasiat 

a. Kuitit 

- Päätetään maksaa Anni Ekholmille 45,09 € Gaalan palkinnoista ja alkoholittomista 

juomista 

b. Laskut 

- Päätetään maksaa Turun Nuoret Kotkat/Tarmon Talolle 470,00 € Tarmon Talon 

vuokrasta. Maksu tehty 12.3.  

- Päätetään maksaa tmi Sirpa Kilpinen-Pusalle (Kestisiskot) 1320,00 € Gaalan 

cateringistä 

c. Laskutus 

- Laskutetaan Turun yliopistoa 400,00 € Turun yliopiston 100-vuotisjuhlien 

työtunneista  

d. Hyväksytään Katkon kortilta 

- 80,00 € TYYn vuosijuhlatarvikkeiden ja videotykin panttimaksuun. Summa 

palautetaan tilille tilisiirtona 

e. Tilin menot ja tulot 

- Tilille saapunut TYK ry:ltä Haaveet kaatuu -bileiden tasaus 353,52 € 

f. Budjetointi 

g. Pyydetään Roosia tekemään osavuosikatsaus Katkon tilanteesta 

9. Menneet tapahtumat 

a. Liikuntavuoro 10.3. 

- Paikalla yli 10. Lajina karate ja vetäjänä Katkon Nelli Hyvärinen. Oli hauskaa ja koettiin 

hyödylliseksi 

b. Katkon Gaala 13.3. 

- Tapahtuma peruttiin samana päivänä koronapandemian takia 

- Päätöksestä käytiin perjantaiaamuna pitkä keskustelu sekä hallituksen että Katkon 

Gaala -toimikunnan kesken. Asiaa pohdittiin useista eri näkökulmista ja puntaroitiin 

valtioneuvoston sekä yliopiston antamia ohjeistuksia. Myös TYYn kantaa käytiin 

kysymässä, mutta yleistä linjaa ei ylioppilaskunnan puolella ollut vielä päätetty. Turun 



 
 
 

yliopisto ilmoitti torstaina 12.3., että kaikki yli 50 henkilön tapahtumat perutaan tai 

siirretään. Myös THL suositteli, että kokoontumisten järjestäjät harkitsevat 

riskinarvion pohjalta tilaisuuksien järjestämistä. Näiden ohjeistusten takia päätettiin 

lopulta kello kahdentoista aikaan perjantaina 13.3. perua Gaala.  

- Gaalalle varattu DJ ja valokuvaaja sekä sillistila onnistuttiin perumaan ilman 

kustannuksia.  

- Gaalan cateringiä ei kuitenkaan pystytty enää kokonaan perumaan. Kestisiskot oli 

valmis tuomaan jo tehdyt ruoat Educariumille. Toimikunta harkitsi ruokien jakamista 

Gaalaan ilmoittautuneiden kesken, mutta päätyi siihen, että siitä olisi seurannut yhtä 

lailla suuri yleisötapahtuma, jossa olisi ollut mahdollisen tartunnan riski läsnä. Koska 

toisaalta ruoan poisheittäminen tuntui tuhlaukselta ja se siinä vaiheessa nähtiin 

hävikkinä, päätyi toimikunta jakamaan tuodut ruoat paikalla olleiden kesken. 

Samankaltaista tilannetta ei välttämättä ole koskaan ollut eikä siksi ollut toimikunnan 

tiedossa selkeää ohjeistusta siitä, miten tällaisessa tilanteessa tulisi toimia. 

Toimikunta joutui tekemään päätöksen lyhyessä ajassa sen hetkisillä tiedoillaan ja 

Gaalan perumisen jälkeisessä mielentilassa. Toimikunnalle ei siinä vaiheessa tullut 

mieleen, että asiasta pitäisi päättää Katkon hallituksen kesken. Tästä syystä Katkon 

hallitusta ei konsultoitu päätöksestä.  

- Myös ruoan lahjoittamista pohdittiin, mutta ei päätetty toteuttaa, koska oli 

epävarmaa, olisiko lahjoitusta vastaanottavaa tahoa löydetty ruoan nopean 

pilaantuvuuden tai koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan takia. 

- Vastaisuuden varalle voitaisiin selventää toimikuntien päätäntävaltaa  

- Odotetaan Tarmon Talolta vastausta vuokran palautuksesta ja TYYltä ohjeistusta 

tilanteen selvittämiseen. Keskustellaan vuosijuhlatoimikunnan kanssa Turun 

yliopiston 100-vuotisjuhlista saadun palkkion mahdollisesta jakamisesta 

- Reini ja Roos hoitavat maksupalautukset ilmoittautuneille maalis-huhtikuun aikana 

- Vastaisuudessa hallituksen ja toimikuntien keskinäistä viestintää pyritään 

parantamaan 

- Gaalan perumiseen liityviä tuntoja purettiin kokouksessa. Jälkikäteen koettiin, että 

päätös oli juuri oikea ja että tilanne oli vaikea, koska Katko oli ensimmäisten joukossa 

perumassa tapahtumia. Katkon jälkeen monet muutkin järjestöt peruivat 

tapahtumiaan 

- Pohditaan syksylle korvaavaa tapahtumaa, jossa hyödynnetään Gaalasta jääneitä 

haalarimerkkejä ja juomia 



 
 
 

10. Tulevat tapahtumat 

a. Kaikki tulevat tapahtumat peruttu toistaiseksi poikkeusolosuhteiden takia 

b. LinkedIn-koulutus 17.3. 

- Härkki ilmoittanut perumisesta Facebook-tapahtuman kautta ja ilmoittautuneille 

suoraan sähköpostilla 

c. Ekskursio I/O-speksiin 19.3. 

- I/O-Speksin näytökset peruttu. Reini ilmoittaa kaikille osallistujille peruuntumisesta. 8 

lippua maksamatta. Roos laittaa maksumuistutukset niille, jotka eivät ole vielä 

maksaneet. Palataan asiaan, kun I/O-Speksiltä tulee tarkempaa tietoa näytösten 

uusista ajankohdista 

d. Katkon kevätkokous 23.3. 

- Jäsenistölle on lähtenyt sähköposti kevätkokouksen perumisesta. Kevätkokous 

järjestetään vielä kevään aikana etäyhteyden kautta. Särkkä luo Doodlen uudesta 

ajankohdasta 

e. SKOLin alumnipaneelin etäkatsomo 25.3. 

- SKOL on perunut alumnipaneelin 

f. Kaverisitsit 26.3. 

- Siirretään alustavasti syksylle torstaille 1.10.2020. Koski varannut Q-talon 

- Koski on perunut tilauksen sitsien ruoista Upseerikerholta 

- Merkit oli jo tilattu, joten niitä hyödynnetään syksyllä, kun tapahtuma järjestetään 

seuraavan kerran 

- Partanen siirtää Facebook-tapahtuman   

g. Lautapeli-ilta 30.3. 

- Päätetään järjestää samana ajankohtana etähengailuilta Zoomissa 

- Halla-aho muuttaa Facebook-tapahtuman tietoja 

h. Katkon bilebussi 7.-8.4. 

- Reini on perunut bussin varauksen ja odottaa vastausta. Reini on perunut Facebook-

tapahtuman ja ilmoittaa bussin perumisesta ilmoittautuneille 

i. Palauteilta 14.4. 

- Päätetään pitää palauteilta etänä. Ei tehdä erillistä palautelomaketta vaan valittaa voi 

mistä haluaa. Nimeä mietitään 

j. Katkon ja Opexin kirppis 16.4. 

- Siirretään tapahtuma syksylle 

k. Kiitosbileet 16.4. 



 
 
 

- Toistaiseksi peruttu, seurataan tilanteen etenemistä 

l. Lajikokeilu: tankotanssi 17.4. 

- Virta ilmoittaa Dance Studio Funkylle, että tapahtuma perutaan 

11. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat 

a. Virta ja Halla-aho lähettävät jäsenistölle etäopiskelu- ja hyvinvointipostia 

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. Specian järjestökysely 

- Härkki vastaa kyselyyn, joka koskee ainejärjestön vuosikelloa 

b. SKOLin Instagramin viikko pidetään. Hyödynnetään valmiita kuvia 

c. Kaikki SKOLin tapahtumat on myös peruttu tai siirretty 

13. Liikunta- ja kulttuuriasiat 

a. Liikuntavuorot on peruttu CampusSportin linjauksen takia. Virta ilmoittaa jäsenistölle, kun 

liikuntavuorot jatkuvat 

14. Index ja yhteistyöasiat 

a. Yhteistyö Aikuiskasvatuksen tutkimusseuran kanssa 

- Aikuiskasvatuksen tutkimusseura on kiinnostunut yhteistyöstä Katkon kanssa 

saadakseen opiskelijoiden näkökulmaa toimintaansa 

- Susanna Tuominen on kiinnostunut olemaan yhteyshenkilönä 

b. Indexin kaikki tapahtumat on toistaiseksi peruttu 

c. THLKS:n kanssa suunniteltuja sitsejä ei todennäköisesti järjestetä  

d. Heidi’s Bier Bar varattu 22.10. Ämpäribileitä varten 

15. Wirike-asiat 

a. Odotetaan vielä viimeisiä kirjoituksia 

16. Toimikunnat 

a. Katkon Gaala -toimikunta 

- Suunnitellaan yhteistä virkistäytymistä toimikunnan ja hallituksen kanssa 

b. Vuosijuhla -toimikunta 

17. Muut päätösasiat 

a. Tyytyväisyyskysely 

- Erityistilanteen vuoksi siirretään kysely syksylle. Mahdollisilla vastaajilla on tällä 

hetkellä varmasti muuta mielessä. Lisäksi saisimme vastauksia vain puolentoista 

kuukauden toiminnasta  

b. Gaalasitseille on varattu paikaksi Q-talo 12.11. 

c. Suunnitellaan vappua myöhemmin, jos tilanne sen sallii 



 
 
 

18. Tiedotus 

a. Viikkotiedotteeseen 

- Palautteenantomahdollisuudet  

- Tyytyväisyyskysely syksyllä 

- Ajankohtaista  

- Etähengailuilta 

- Kevätkokous  

- Palauteilta 

19. Muut esille tulevat asiat 

a. Kakkosten päivä  

- Esitys striimattiin ja se meni hyvin. Saamme tallenteen myöhemmin 

b. Kysellään Instagramissa jäseniltä, millaista toimintaa he toivovat 

20. Seuraava kokous 

a. Torstaina 26.3. klo 10-12 Zoomissa. Vesanto jakaa Zoom-linkin viikkotiedotteessa 

21. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 13.12 

 

 

 

   _________________________ 

Veera Särkkä 

   puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Iida Vesanto 

sihteeri 

  

 

 

   _________________________ 

Suvi Reini 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Annette Kuligin 

pöytäkirjantarkastaja 

 


