
 
 
 

Hallituksen kokous 18/20 

 

Aika: Keskiviikko 12.8.2020 kello 18.20-20.12 

Paikka: Zoom-etäkokous 

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

Melina Rauhala 

Poissa: Susanna Tuominen, Annette Kuligin, Iida Härkki 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus  

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18.20 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Lisätään kohtaan 10 Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat kohta Laitosneuvottelut 3.9. 

b. Hyväksytään esityslista tällä muutoksella 

4. Pöytäkirjan 17/20 tarkastaminen 

a. Korjataan kohtaan 7 Talousasiat kohtaan Tilin tulot ja menot “Tilille on tullut 40,00 € Gaalan 

muista osallistumismaksuista pidätettyjä osuuksia”  

b. Hyväksytään pöytäkirja tällä muutoksella 

5. Pöytäkirjantarkistajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Roos ja Virta 

6. Ilmoitusasiat 

a. Tänään on syksyn ensimmäinen kokous 

b. Puolet paikallaolijoista on käynyt viikon sisällä koronatestissä. Tulokset tähän mennessä 

negatiivisia 

c. Uudet fuksit saapuvat 24.8. 

d. Opetus jatkuu enimmäkseen etänä ainakin 25.10. asti  

e. Katko esittäytyy fukseille ennalta kuvatun videon välityksellä aiemmista suunnitelmista 

poiketen 

7. Talousasiat 

a. Kuitit 

b. Laskut 



 
 
 

- Päätetään maksaa Kangasmerkit.com Suomelle 398,72 € fuksiviikkojen 

haalarimerkeistä 

c. Laskutus 

d. Hyväksytään Katkon kortilta 

e. Tilin menot ja tulot 

f. Budjetointi 

- Päätetään budjetoida muihin hankintoihin 40,00 € käsidesiin syksyn tapahtumia 

varten 

g. Kesän taloustapahtumat 

- Roos on maksanut Grano Oy:lle 67,95 € kevään Wirikkeen painatuksesta 

- Roos on maksanut tmi Janne Peltoselle 40,00 € Raunon taitosta  

- Tilille tullut TYYltä 1107,46 € toiminta-avustusta 

- Tilille tullut Specia ry:ltä 50,00 € Raunojen sponsoroinnista 

- Tilille tullut I/O-Speksi ry:ltä 84,00 € ryhmälippujen palautuksia. I/O-Speksi antoi 

kesän aikana mahdollisuuden hakea maksupalautuksia peruuntuneen speksin 

ryhmälipuista. Reini on ollut yhteydessä Katkon kautta lippunsa ostaneisiin jäseniin, 

joista 7 halusi rahansa takaisin. Roos tekee maksupalautukset kokouksen jälkeen 

- Tililtä mennyt 29,09 € huhtikuun; 35,27 € toukokuun ja 19,70 € kesäkuun 

palvelumaksua 

8. Menneet tapahtumat 

9. Tulevat tapahtumat 

a. Fuksitapahtumat 

- Kastajaiset 27.8. 

1. Tuominen on laittanut viestiä Katkon punaisiin Kastajaisten rastien suhteen. 

Rasteja on yhteensä 6: hallitus, kakkoset, kolmoset, fossiilit, karhut ja 

tuutorit. Pyydetään rastinpitäjiä huomioimaan koronatilanne 

2. Painotetaan tapahtuman mainostuksessa, että paikalle ei saa tulla, jos on 

minkäänlaisia oireita 

3. Tuutorit vastaavat palkintojen hankkimisesta ja kartan tekemisestä  

4. I/O-Speksi on kiinnostunut pitämään alkulämmittelyn 

5. Hallitus hoitaa juomat ja lopputapahtuman Aboa Vetuksen portailla 

a. Partanen käy ostamassa shottilasit (80 kpl), alkoholillisen virvokkeen 

ja alkoholittoman virvokkeen  

6. Rauhala luo Facebook-tapahtuman 



 
 
 

7. Jatkopaikkana toimii Pilttibileet Lygasissa 

- Fuksisitsit 3.9. 

1. Ollaan varauduttu varmuuden vuoksi pitämään sitsit ulkona 

2. Harkitaan ruokapuolen hankkimista yksittäispakkauksissa, esim. 

Hesburgerista juustoveket kaikille 

3. Sara Pajunen, Susanna Tuominen, Victoria Partanen ja Monica Keisala ovat 

ilmoittaneet kiinnostuksensa laulunjohtajuudesta 

4. Kysellään lähempänä Katkon punaisissa kiinnostuneita tarjoilijoita 

- Fuksimökki 19.9. 

1. Särkkä tekee ilmoittautumisen ja Facebook-tapahtuman 

2. Pohditaan vielä hintaa, mutta perinteiseen tapaan todennäköisesti hallitus ja 

tuutorit maksavat puolet kokonaishinnasta 

- Uusien ja vanhojen ilta 24.9. 

1. Pohditaan mahdollisuutta järjestää ulkona 

b. TYY antaa linjauksen syksyn tapahtumien järjestämisestä huomenna 13.8. Noudatamme TYYn 

linjaa omissa tapahtumissamme 

10. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat 

a. Laitosneuvottelut 5.6. 

- Suomen hallitus toivoo korkeakoulutuksen aloituspaikkojen lisäyksiä. Vuonna 2021 

suunnitellaan aloituspaikkoja lisättävän 15:llä KTL:n puolelle Turussa  

- Siirtoa OKL:stä KTL:n puolelle hakeneita on ollut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon 

eikä kaikille voitu myöntää siirtoa 

b. Laitosneuvottelut 3.9. 

- Virta osallistuu 

c. Valmistelutyöryhmän jäsenet 

- Kasvatustiede: Emma Virta 

- Aikuiskasvatustiede: Julia Kuitunen ja Veera Rautio 

- Erityispedagogiikka: Annika Fagerholm 

- Virta on ilmoittanut uudet jäsenet Laura Ekholmille 

- Valmistelutyöryhmän kausi alkaa elokuussa 2020 ja jatkuu kaksi vuotta 

d. Kasvatustieteiden tiedekunnan uudet työryhmät 

- Saavutettavuustyöryhmä: Elli Halla-aho 

- Opetustaitotoimikunta: Elina Koski (varsinainen jäsen), Victoria Partanen (varajäsen) 

- Viestintätyöryhmään etsitään vielä jäsentä 



 
 
 

e. Harkitaan ekskursiota luontokohteeseen syksyn aikana koronatilanteen salliessa 

11. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. Specia-vastaavien tapaaminen järjestetään etänä 28.8. Härkki ei pääse paikalle, mutta saa 

materiaalit jälkikäteen 

b. SKOL on teettänyt haalarimerkkejä, joita jäsenjärjestöjen on mahdollista ostaa ja myydä 

omille jäsenilleen. SKOL myy merkkejä hintaa 2,00 €/kpl ja merkeistä voi ottaa voittoa. 

Päätetään tilata 150 kpl 

c. SuperSitsit järjestetään koronatilanteen salliessa Joensuussa alustavasti 13.11. 

12. Liikunta- ja kulttuuriasiat 

a. Syksyn liikuntavuorot 

- Vuoro varattu Iskeriin maanantaisin 14-14.55 

- Harkitaan kolmannen ainejärjestön hankkimista keväälle tarpeeksi ajoissa, koska tänä 

vuonna oltiin vähän liian myöhässä 

- Virta ehdottaa Fobian liikkavastaavalle, että vuorot aloitettaisiin 7.9. 

13. Index- ja yhteistyöasiat 

a. Indexin sivuainemessut 25.8. 

- Järjestetään säästä riippuen Educariumin pihalla tai Publicumin aulassa klo 12.30-16 

- Keskustellaan tarkemmin päivystysvuoroista WhatsAppissa 

b. Indexin kastajaiset 2.9.  

- Hallitus järjestää rastin. Sovitaan vastuuvuoroista myöhemmin. Alustavasti 

pääsemässä Koski, Partanen, Halla-aho, Rauhala, Virta, Vesanto ja Särkkä 

c. Indexin fuksisitsit 7.9. 

- Index toivoo tarjoilijoita fuksisitseille 

d. Indexin ekskursio järjestetään tänä vuonna Karhunkierrokselle. Ilmoittautuminen on alkanut 

14. Wirike-asiat 

15. Toimikunnat    

a. Vuosijuhla -toimikunta 

- Haalarimerkkiäänestyksen voitti Kuha on Katkolla -merkki. Tarjouksia 

haalarimerkkivalmistajilta on pyydetty, mutta mitään ei ole vielä tilattu 

16. Muut päätösasiat 

a. Kutsu SKOn 95. vuotisjuhlaan 

- Ei kiinnostuneita 

b. TYYn Avajaiskarnevaalit 4.9. 

- Odotetaan lisätietoja TYYltä. Jos tapahtuma pidetään, Särkkä ilmoittaa Katkon sinne 



 
 
 

c. Johdatus kasvatustieteisiin -lukupiiri 

- Ei järjestetä fyysisesti, materiaalit julkaistaan nettisivuilla 

- Mainostetaan fukseille, Opexin tuutoreille ja muiden kasvatustieteen ainejärjestöjen 

hallituksille  

d. Särkkä tilaa käsidesiä netistä syksyn tapahtumia varten 

e. Syyskuun päivystyksen korvaavat Indexin sivuainemessut ja Avajaiskarnevaalit 

17. Tiedotus 

a. Syyskuun kalenteri 

- Tehdään, kun tapahtumat varmistuvat 

b. Viikkotiedotteeseen 

- Maininta ELIXIAn opiskelijatarjouksesta 

- Hallituksen tervehdys 

- Työryhmähaut 

- Tulevat tapahtumat 

c. Suunnitellaan Fuksiviikkojen somekampanjaa 

18. Muut esille tulevat asiat 

a. Järjestöfoorumi 14.9. 

b. Järjestöristeily alustavasti 8.10. 

c. TYYn 98. vuosijuhla 14.11. 

d. Särkkä osallistuu Alumnitoimikunnan tapaamiseen 25.8. 

19. Seuraava kokous 

a. Järjestetään etänä viikolla 35. Särkkä tekee Doodlen 

20. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20.12 

 

   _________________________ 

Veera Särkkä 

   puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Iida Vesanto 

sihteeri 

  

 

 

   _________________________ 

Rosa Roos  

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Emma Virta 

pöytäkirjantarkastaja 

 


