
 
 
 

Hallituksen kokous 17/20 

 

Aika: Tiistai 5.5.2020 kello 18.14-19.35 

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 18.14 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Hyväksytään esityslista muutoksitta 

4. Pöytäkirjan 16/20 tarkastaminen 

a. Tarkennetaan kohtaan 16 Muut päätösasiat “Rauhala: Liiketoimintaosaamisen verkko-

opintokokonaisuus” 

b. Hyväksytään pöytäkirja tällä muutoksella 

5. Pöytäkirjantarkistajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Rauhala ja Reini 

6. Ilmoitusasiat 

a. Kevään viimeinen kokous on tänään 

b. Turun yliopisto ryhtyy palauttamaan toimintojaan 14.5. alkaen 

c. Opiskelijavalinnassa painotetaan koronan takia todistusvalintaa. VAKAVA-koe järjestetään 

sähköisesti etänä 

d. Katko esittäytyy uusille opiskelijoille maanantaina 24.8. klo 10-10.15 

e. Särkkä on ilmoittanut Katkon Indexin sivuainemessuille, jotka järjestetään tiistaina 25.8. 

7. Talousasiat 

a. Kuitit 

b. Laskut 

c. Laskutus 

d. Hyväksytään Katkon kortilta 



 
 
 

- Päätetään hyväksyä Katkon kortilta toiminnantarkastajien palkkiolahjakortteihin 

mennyt 20,00 € 

e. Tilin menot ja tulot 

- Tililtä on mennyt 35,00 € vuoden 2019 Thaiboxing-lajikokeilun maksupalautuksia. 

Palautuksia maksettu 5 kappaletta. 3 henkilöä ei hakenut palautusta annettuun 

määräaikaan mennessä useista muistutuksista huolimatta 

- Tililtä on mennyt 40,33 € maaliskuun palvelumaksua 

- Tililtä on mennyt 1884,00 € peruuntuneen Gaalan palautuksia 57:lle 

osallistumismaksun maksaneelle 

- Tilille on tullut 40,00 € muista osallistumismaksuista pidätettyjä osuuksia niiltä, jotka 

eivät olleet maksaneet Gaalaa ennen sen peruuntumista. Yksi Gaalaan 

ilmoittautuneista ei maksanut pidätettävää summaa  

- Tilille on tullut 360,00 € I/O-Speksin ryhmälipuista. Kaikki liput on nyt maksettu 

- Tilille on tullut 3134,55 € käteistalletuksesta 

f. Budjetointi 

- Budjetoidaan 80,00 € syksyn fuksiviikkojen virvokkeisiin  

- Budjetoidaan 1500,00 € uusien Raunojen tilaamiseen  

8. Menneet tapahtumat 

a. Kehon- ja mielenhuollon etäilta 23.4. 

- Hyvin meni. Paikalla noin 6 osallistujaa 

b. Shuffle-sitsit 24.4. 

- Hyvin meni. Paikalla noin 12 osallistujaa 

c. KPS-turnaus 27.4. 

- Oli hauskaa. Osallistujat olivat hyvin mukana ja tuli toiveita järjestää tapahtuma myös 

livenä. Paikalla noin 20 opiskelijaa. Asteriski nappasi kaksoisvoiton. Turnauksen 

jälkeen osa jäi hengailemaan Zoomiin. Harkitaan järjestettävän uudestaan esimerkiksi 

ensi vappuna  

d. Etäviinijooga T-Klubin kanssa 28.4. 

- Viinijoogan vetäjä sairastui, mutta Meri Kärki veti Ella Sirvan avustuksella joogaa. 

Osallistujia oli noin 17. Tapahtuma meni hyvin vetäjäkriisistä huolimatta. 

Tapahtumassa heräsi ajatus viinajoogan järjestämisestä syksyllä 

e. Vappubrunssi 29.4. 

- Hyvin meni. Osallistujia kymmenisen 

9. Tulevat tapahtumat 



 
 
 

a. Ei uutta käsiteltävää 

10. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat 

a. Laitosneuvottelut 23.4. 

- Annukka ja Arto Jauhiainen jäävät molemmat vapaalle syksyksi. Heitä sijaistavat 

Heikki Kinnari ja Mirva Heikkilä  

- Risto Rinne jää eläkkeelle nyt keväällä. Hänen jättämänsä virka täytetään 

todennäköisesti keväällä 2021. Läksiäiset järjestetään syksyllä 

11. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. Rauhala menee seuraamaan SKOLin hallituksen kevään viimeistä etäkokousta 11.5. 

b. Specia toivoo meidän välittävän harjoitteluun liittyvän kyselyn jäsenistölle. Härkki lähettää 

linkin kyselyyn kasvis-listalle ja mainostaa samalla alumnipankkia 

c. Specia on lähettänyt valmiin tekstin, joka päivitetään nettisivuille Specia-kohtaan. Vesanto 

laittaa uuden tekstin nettisivuille  

12. Liikunta- ja kulttuuriasiat 

a. Virta on yhteydessä T-Klubiin, Dialecticaan ja Putexiin kiinnostuksesta tulla meidän ja Fobian 

kanssa vakioliikuntavuoroille ensi lukuvuonna. Virta varaa vuorot, kun se on mahdollista  

13. Index- ja yhteistyöasiat 

a. Digit mahdollisesti kiinnostunut tulemaan yhteistyöjärjestöksi Gaalasitsien jatkobileisiin. 

Partanen selvittää asiaa 

b. Indexin Kevätkokous pidetään alustavasti 2.6. 

c. Indexin syksyn tapahtumia: 

- Fuksisitsit 7.9.  

- Indexin kotibileet 18.11. 

- Lähiökierros 21.10. 

- Joulujuhlasitsit 25.11. 

14. Wirike-asiat 

15. Toimikunnat 

a. Vuosijuhla -toimikunta 

- Jatketaan haalarimerkkikilpailun mainostusta 

16. Muut päätösasiat 

a. Laulukirjojen tilaus 

- Laulukirjoja on jäljellä 36 kappaletta, joten niitä pitää tilata syksyksi lisää. Särkkä ja 

Reini hoitavat painatuksen kilpailuttamisen ja tilaavat kirjat kesän aikana 



 
 
 

b. Päätetään järjestää Kiitosbileet syksyllä. Katsotaan tarkempaa ajankohtaa syksyn 

ensimmäisessä kokouksessa 

17. Tiedotus 

a. Viikkotiedotteeseen 

- Syksyn tapahtumat 

- Hallituksen kesätervehdys 

- Haalarimerkkikilpailu 

- TYYn kysely 

- Specia harjoittelukysely 

18. Muut esille tulevat asiat 

a. Katkon Drivesta löytyy toimintakertomuksen pohja ja vuoden 2019 toimintakertomus 

19. Seuraava kokous 

a. Hallitus kokoontuu seuraavan kerran elokuun puolessa välissä. Särkkä tekee Doodlen 

lähempänä 

20. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päättää kevään viimeisen kokouksen ajassa 19.35 

 

 

 

   _________________________ 

Veera Särkkä 

   puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Iida Vesanto 

sihteeri 

  

 

 

   _________________________ 

Suvi Reini 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Melina Rauhala 

pöytäkirjantarkastaja 

 


