
 
 
 

Hallituksen kokous 12/20 

 

Aika: Torstai 26.3.2020 kello 10.15-12.23 

Paikka: Zoom-etäkokous 

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

Annette Kuligin, Iida Härkki, Melina Rauhala 

Poissa: Susanna Tuominen 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus  

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 10.15 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Lisätään kohtaan 13 Liikunta- ja kulttuuriasiat kohta “Syksyn viini- ja juustoilta” 

b. Korjataan kohdasta 10 Tulevat tapahtumat kevätkokouksen päivämäärä “31.3.” 

c. Lisätään kohtaan 10 Tulevat tapahtumat “Deadline-piiri 9.4.” 

d. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla 

4. Pöytäkirjan 11/20 tarkastaminen 

a. Korjataan kohdasta 6 Posti “EPALEen” 

b. Tarkennetaan kohtaan 7 Ilmoitusasiat “kokous ja tästä lähin toistaiseksi kaikki kokoukset 

pidetään etänä Zoomissa” 

c. Tarkennetaan kohtaan 7 Ilmoitusasiat “jonka perusteella he vastaavat kysymyksiin 

Järjestölivessä torstaina 19.3.” 

d. Tarkennetaan kohtaan 8 Talousasiat kohtaan Laskut “Päätetään maksaa Turun Nuoret 

Kotkat/Tarmon Talolle 470,00 € Tarmon Talon vuokrasta” 

e. Tarkennetaan kohtaan 9 Menneet tapahtumat kohtaan Katkon Gaala 13.3. “Kestisiskot oli 

valmis tuomaan jo tehdyt ruoat Educariumille” 

f. Tarkennetaan kohtaan 10 Tulevat tapahtumat kohtaan Ekskursio I/O-speksiin 19.3. “Palataan 

asiaan, kun I/O-Speksiltä tulee tarkempaa tietoa näytösten uusista ajankohdista” 

g. Korjataan kohtaan 10 Tulevat tapahtumat kohtaan Kaverisitsit 26.3. “Koski varannut Q-talon” 

h. Tarkennetaan kohtaan 12 Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat kohtaan Specian järjestökysely 

“Härkki vastaa kyselyyn, joka koskee ainejärjestön vuosikelloa” 



 
 
 

a. Tarkennetaan kohtaan 14 Index ja yhteistyöasiat “Aikuiskasvatuksen tutkimusseura on 

kiinnostunut yhteistyöstä Katkon kanssa saadakseen opiskelijoiden näkökulmaa 

toimintaansa” 

i. Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla  

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Rauhala ja Halla-aho 

6. Posti 

7. Ilmoitusasiat 

a. Yliopiston opiskelijatiloihin on mahdollista saada rajoitettu pääsyoikeus. Särkkä pyytää 

Roosille oikeuksia päästä toimistoon ja Maunoon 

b. TYY on lähettänyt puheenjohtajien sähköpostilistalle kyselyn järjestöjen toiveista Vapun 

suhteen 

c. Uusimaa todennäköisesti suljetaan koronatilanteen vuoksi 

d. Eilen järjestettiin Skype-yhteyden kautta vararehtorin tapaaminen, jossa esiteltiin 

tiedekuntaamme 

8. Talousasiat 

a. Kuitit 

b. Laskut 

c. Laskutus 

d. Hyväksytään Katkon kortilta 

e. Tilin menot ja tulot 

- Tilille tullut 80,00 € TYYn vuosijuhlatarvikkeiden ja videotykin panttimaksua varten 

nostetun summan palautusta 

- Tilille tullut Specia ry:ltä 80,00 € Wirikkeen sponsorointia 

- Tilille tullut Opex ry:ltä 26,50 € Maunon kahvinkeittimen huoltomaksua 

- Tilille tullut Turun yliopistolta 400,00 € Turun yliopiston 100-vuotisjuhlien 

työtunneista 

- Tilille tullut Turun Nuoret Kotkat/Tarmon Talolta 470,00 € Tarmon Talon vuokran 

palautusta 

f. Budjetointi 

g. Katsaus yleiseen taloustilanteeseen 

- Gaalan osallistumismaksuista on neljä maksamatta 

1. Roos pyytää niitä, jotka eivät ole vielä maksaneet, maksamaan muista 

osallistumismaksuista pidätettävän summan eli 10,00 € 



 
 
 

- I/O-Speksin lipuista on neljä maksamatta 

h. Gaalan palautukset  

- Päätetään pidättää kaikista osallistumismaksuista 10,00 € ja palauttaa loppusumma 

ilmoittautuneille. Annetaan kaikille mahdollisuus ilmoittaa 10.4. mennessä 

tilinumero, johon rahat palautetaan. Jos tilinumeroa ei ilmoita annetun ajan 

puitteissa, rahoja ei palauteta enää jälkikäteen 

- Pidättämällä jokaisesta osallistumismaksusta 10,00 € Katko jää tappiolle 58,00 €. 

Taloustilanteen perusteella voimme ottaa tämän verran takkiin poikkeusolojen takia. 

Pidätetyllä summalla katetaan tapahtumasta jo syntyneet kulut eli catering ja 

juhlapaikan varausmaksu. 

- Palautuskäytäntöjen suhteen konsultoitiin myös TYYtä 

9. Menneet tapahtumat 

10. Tulevat tapahtumat 

a. Lautapeli-ilta 30.3. 

- Halla-aho on päivittänyt Facebook-tapahtuman. Halla-aho luo Zoom-linkin ja 

julkaisee sen tapahtumassa  

b. Katkon kevätkokous 31.3. 

- Kevätkokous järjestetään Zoomissa. Kokouskutsu on lähetetty. Virta toimii kokouksen 

puheenjohtajana ja Roos sihteerinä 

c. Pubivisa 3.4. 

- Koski suunnittelee ja emännöi 

d. Huhtikuun päivystys 7.4. 

- Pidetään etänä Zoomissa klo 11.45-13 

e. Deadline-piiri 9.4. 

- Halla-aho selvittää Instagramissa jäsenistön kiinnostusta etä-Deadline-piiriin 

f. Palauteilta 14.4. 

- Facebook-tapahtuma julkaistu 

11. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat 

a. Luodaan Google Forms -lomake toimikuntien jäsenille yhteistyön ja tiedonkulun 

helpottamiseksi 

b. Sopokopopostia tulossa lähiaikoina 

c. Reini osallistuu huomenna perjantaina 27.3. laitosneuvotteiluihin 

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. Katkon viikko SKOLin Instagramissa on käynnissä 



 
 
 

13. Liikunta- ja kulttuuriasiat 

a. Syksyn viini- ja juustoilta 

- Päätetään ajankohdaksi 5.11. 

- Särkkä varaa paikaksi Vähä-Heikkilän 

b. Meri Kärki on tarjoutunut vetämään etäjoogaa. Kysellään Kärjen aikatauluja 

14. Index- ja yhteistyöasiat 

a. Lähiöbussikierros 1.10. 

b. Indexin ekskursio Gdanskiin 24.-28.9. 

c. Vapputapahtumat järjestetään ennen fuksiviikkoja, jos ne järjestetään  

d. Kasvisristeily siirretty elokuulle 20.-21.8. 

15. Wirike-asiat 

a. Wirike etenee 

16. Toimikunnat 

a. Vuosijuhla -toimikunta 

17. Muut päätösasiat 

a. Tapahtumien peruutusehdot 

- Lisätään ilmoittautumislomakkeisiin kohta, jossa kerrotaan, miten toimitaan, jos 

tapahtuma peruuntuu meistä riippumattomista syistä. Selvitellään, miten muut 

järjestöt toimivat näissä asioissa ja jatketaan asian käsittelyä 

b. Päätetään järjestää Uusien ja vanhojen ilta 24.9.  

c. Päätetään järjestää Kostajaiset 7.10. 

d. Päätetään järjestää Pikkujoulut 27.11. Vesanto on varannut Q-talon 

e. Päätetään vaihtaa Katkon Facebook-henkilön nimi joksikin sopivammaksi, sillä järjestöllä ei 

voi olla henkilöä 

f. Päätetään järjestää keskiviikkoaamuisin aamukahvit klo 9-10. Koski emännöi. Ideoita 

aamunavaukseen kysytään jäsenistöltä. Ensimmäiset aamukahvit pidetään 1.4. 

18. Tiedotus 

a. Viikkotiedotteeseen 

- Lautapeli-ilta 

- Kevätkokous 

- Palauteilta 

- Pubivisa 

- Deadline-piiri 

- Huhtikuun päivystys 



 
 
 

- Katkon keskiviikkoaamun aamunavaus 

b. Huhtikuun kalenteri 

- Palauteilta 

- Huhtikuun päivystys 

- Katkon keskiviikkoaamun aamunavaus 

- Pubivisa 

- Deadline-piiri 

19. Muut esille tulevat asiat 

a. Keskusteltiin yhtenäisen graafisen ilmeen suunnittelusta Katkon viestintää varten 

b. Gaalasitsien jatkoille varattu paikaksi Lyni 12.11. Etsitään toista ainejärjestöä. Ehdotettiin 

Digit ry:tä. Bileiden teemaksi ehdotettiin Licence to Party, koska bileiden kanssa samoihin 

aikoihin ilmestyy uusi James Bond -elokuva 

20. Seuraava kokous 

a. Hallitus kokoustaa toistaiseksi Zoomissa torstaisin 10-12 

21. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 12.23 

 

 

 

   _________________________ 

Veera Särkkä 

   puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Iida Vesanto 

sihteeri 

  

 

 

   _________________________ 

Melina Rauhala 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Elli Halla-aho 

pöytäkirjantarkastaja 

 


