
 
 
 

Hallituksen kokous 21/20 

 

Aika: Keskiviikko 9.9.2020 kello 16.03-18.23 

Paikka: Educariumin 4. kerros 

Paikalla: Suvi Reini, Iida Vesanto, Victoria Partanen, Elina Koski, Emma Virta, Annette Kuligin, Melina Rauhala, (Zoomin 

kautta Elli Halla-aho, Susanna Tuominen, Veera Särkkä (saapuu kohdassa 11)) 

Poissa: Rosa Roos, Iida Härkki 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus  

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen 16.03 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Hyväksytään esityslista muutoksitta 

4. Pöytäkirjan 20/20 tarkastaminen 

a. Hyväksytään pöytäkirja muutoksitta 

5. Pöytäkirjantarkistajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Koski ja Partanen 

6. Posti 

7. Ilmoitusasiat 

a. Särkän ollessa estynyt Reini toimii kokouksen puheenjohtajana 

b. Reini on hakenut 100 kpl Raunoja X-Copysta 

8. Talousasiat 

a. Kuitit 

- Päätetään maksaa Rosa Roosille 9,36 € Fuksisitsien tarvikkeista 

b. Laskut 

- Päätetään maksaa Kangasmerkit.comille 191,02 € Vuosijuhlien varainkeruumerkeistä 

c. Laskutus 

- Päätetään laskuttaa fuksien haalareiden sponsoroinnista 

1. DeliVerde-puutarhat Oy:tä 200 € 

2. LVI-Energiakeskus Aro Oy:tä 350 €  

3. Kauhax Oy:tä 200 € 



 
 
 

4. Saneeraus Mika Salonen Oy:tä 350 € (summa lahjoitettu, ei logoa 

haalareihin) 

d. Hyväksytään Katkon kortilta 

- Fuksisitsien virvokkeisiin mennyt 69,17 €  

- Fuksisitsien ruokiin mennyt 66,40 € 

- Fuksisitsien ruokiin mennyt 206,19 € 

e. Tilin menot ja tulot 

- Tilille on tullut 670,00 € Fuksisitsien osallistumismaksuista 

- Tilille on tullut 182,62 € Fuksisitseillä myydyistä Raunoista 

- Tilille on tullut 87,66 € Avajaiskarnevaalien myynneistä 

- Tililtä on maksettu 84,00 € I/O-Speksin lippujen palautuksia niitä takaisin pyytäneille 

f. Budjetointi 

- Budjetoidaan Pesäpallopelin tarjoiluihin 20,00 €  

9. Menneet tapahtumat 

a. Indexin kastajaiset 2.9. 

- Katkon rastilla oli paljon vanhempia opiskelijoita nostattamassa tunnelmaa 

- Tapahtuma oli onnistunut 

b. Fuksisitsit 3.9. 

- Lähes kaikki ilmoittautuneista tulivat paikalle 

- Yksi maksu puuttuu 

- Satoi ajoittain kaatamalla, mutta olosuhteisiin nähden onnistui hyvin  

- Vuokratuista tuoleista 2 hajosi, mutta ne menevät kulumisen piikkiin eikä niistä 

todennäköisesti tule lisäkuluja. 58 tuolin raahaaminen oli kahdelle ihmiselle 

kohtuuton homma, joten ensi kerralla, jos järjestetään ulkositsit, sovitaan enemmän 

kantajia paikalle tai mietitään muuta ratkaisua  

- Tarkastetaan megafonin kunto seuraavaa tapahtumaa varten  

- Osakunnat ovat päättäneet, ettei Fuksisitsejä varten varatun Osakuntasalin 

peruutuksesta tule kuluja  

c. Tiedemarkkinat ja avajaiskarnevaalit 4.9. 

- Ajoittaisesta sateesta huolimatta tapahtumassa oli hyvä määrä osallistujia ja myös 

Katkon merkkejä meni jonkin verran 

- Opexille ei alussa riittänyt pöytää, joten jaettiin Katkon pöytä Opexin kanssa 

d. Liikuntavuoro 7.9.  

- Paikalla noin 20, joista suunnilleen puolet katkolaisia ja puolet fobialaisia  



 
 
 

- Virta huolehti hygieniasta ja turvaväleistä  

- Liikuntavuorojen Facebook-ryhmään on jaettu Google Forms, johon kerätään 

osallistujien tiedot 

10. Tulevat tapahtumat 

a. Fuksitapahtumat 

- 232 päivää vappuun 10.9. 

1. TYY on perunut tapahtuman, mutta pitää torstaina 10.9. klo 10-13 välillä 

TYYn toimiston edessä pistettä, jolla jaetaan muun muassa TYYlikkään 

Avauksen haalarimerkkejä lukuvuoden aloituksen kunniaksi 

- Fuksimökki 19.9. 

1. Kuligin käy ostamassa ruoat. Pohditaan tarjoiluja ja hygieniaseikkoja 

hallituksen ja tuutoreiden kesken 

2. Tuutorit jakavat linkkiä ilmoittautumiseen fukseille 

3. Tuominen toimii hygieniavastaavana 

- Uusien ja vanhojen ilta 24.9. 

1. Partanen selvittelee tilaksi Dynamon yläkertaa 

2. Halla-aho luo Facebook-tapahtuman 

b. Kiitosbileet 17.9. 

- Reini toimii hygieniavastaavana 

- Kysytään paikaksi Aitiopaikan kerhohuonetta. Sään salliessa ollaan ulkona 

c. Deadline-piiri 30.9. 

- Halla-aho tekee Facebook-tapahtuman  

- Tapahtuma järjestetään Zoomissa 

d. Lautapeli-ilta 30.9. 

- Halla-aho tekee Facebook-tapahtuman 

- Päätetään pitää tapahtuma etänä Zoomissa Kahoot-visailun muodossa 

e. Syysretki luontoon 13.10. 

- Halla-aho tekee Facebook-tapahtuman 

f. Katkon kostajaiset 7.10. 

- Rauhala toimii yhteyshenkilönä fuksien ja hallituksen välillä 

11. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat 

a. Laitosneuvottelut 3.9. 

- Virta osallistui  



 
 
 

b. Kasvatustieteiden tutkinto-ohjelman ja erityisopettajaopintojen valmisteluryhmän kokous 

9.9.  

- Virta osallistui. Kokouksessa tehtiin ehdotus johtokunnalle pääainekiintiöistä, jotka 

tulevat käytäntöön, kun aloituspaikkoja lisätään 2021. Ehdotetut kiintiöt: 

erityispedagogiikka 21 (+6), aikuiskasvatustiede 12 (+2) ja kasvatustiede 24 (+4). 

Lisäksi avoimen kiintiöön ehdotettiin 3 aloituspaikan lisäystä  

- Kokouksessa keskusteltiin myös siitä, että pääainevalinta tehtäisiin vasta 

maisterivaiheessa. Perustettiin erillinen työryhmä pohtimaan asiaa. Työryhmässä on 

yksi opiskelijajäsen 

- Keskusteltiin palauteillasta ja siitä, onko tarpeellista ottaa laitos mukaan vai onko 

järkevämpää lähettää vain avoin kutsu henkilökunnalle 

c. Tänä vuonna järjestettiin pääaineen valintakoe, jonka tulokset tulivat tänään 

- Fuksien keskuudessa on ilmennyt tyytymättömyyttä aineistokokeeseen ja 

pääainevalintaprosessiin liittyen. Pyydetään tyytymättömiä olemaan yhteydessä 

Virtaan tai hallitukseen, jotta saadaan kattavampi kuva ongelmasta ja voidaan viedä 

asiaa eteenpäin 

d. Soponeuvosto 8.9.  

- Halla-aho osallistui soponeuvostoon 8.9. 

1. Kokouksessa käytiin läpi YTHS-uudistusta, TYYn koronakyselyn tuloksia ja  

järjestöjen kuulumisia 

2. Halla-aho on lähettänyt TYYn koronakyselyn tulokset hallituksen 

sähköpostilistalle 

e. Keskusteltiin sopokopokyselyn tekemisestä jäsenistölle esimerkiksi tyytyväisyyskyselyn 

yhteydessä  

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. Syksyn Duunisafari on peruttu 

b. SKOL on kertonut itsestään Katkon IG Storyssa. Tarinat on tallennettu erilliseksi kokoelmaksi 

Katkon tilille 

13. Liikunta- ja kulttuuriasiat 

a. Liikuntavuoro 14.9. 

- Lajiäänestys käynnissä 

b. Pesisturnaus 21.9. 

- Kuuvuoren kenttä varattu klo 16-20 

- Virta hakee välineet Sport Sirkasta klo 15.45 



 
 
 

- Virta hankkii tarjoiltavat (pillimehua ja banaania) 

- Sosiaalitieteiden klubi on tehnyt Facebook-tapahtuman  

14. Index- ja yhteistyöasiat 

a. TYYn järjestöfoorumi 14.9. 

- Tapahtuma järjestetään etänä klo 16-19 

- Lisää tietoa sisällöistä tulee ennen tapahtumaa 

b. Katkolaisia on ollut tarjoilemassa Indexin fuksisitseillä  

c. Index järjestää  

- pyöräilyretken Pomponrahkaan 16.9.  

- Halloween-teemaisen rastikierroksen 21.10. 

- Academic Munchiesin 4.11.  

15. Wirike-asiat 

16. Toimikunnat 

a. Vuosijuhla-toimikunta 

- Vuosijuhla-toimikunta on kokoontunut tänään pitkästä aikaa. Kokouksessa 

suunniteltiin ohjelmaa ja jatkopaikkaa 

- Varainkeruuhaalarimerkit ovat tulleet. Haalarimerkin hinnaksi on päätetty 4,00 € 

17. Muut päätösasiat 

a. Syyskuun päivystys 

- Pidetään päivystys 16.9. klo 11-13 

b. Tulevien tapahtumien hygieniavastaavat 

- Päätetään nimetä jokaiselle tapahtumalle hygieniavastaava huolehtimaan muun 

muassa käsidesistä ja turvaväleistä 

18. Tiedotus 

a. Viikkotiedotteeseen 

- Indexin päivystykset 

- Fuksimökki  

- Katkon päivystys 

- Pesisturnaus 

- Uusien ja vanhojen ilta 

- Indexin pyöräretki 

19. Muut esille tulevat asiat 

a. Hallituksen virkistäytyminen 

- Reini tekee Doodlen ajankohdasta 



 
 
 

b. Hallitusmerkit 

- Reini kyselee halukkaat tilaajat WhatsAppissa 

20. Seuraava kokous 

a. Särkkä luo Doodlen  

21. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 18.23 

 

 

 

   _________________________ 

Suvi Reini 

  varapuheenjohtaja 

 

__________________________ 

Iida Vesanto 

sihteeri 

  

 

 

   _________________________ 

Elina Koski 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Victoria Partanen 

pöytäkirjantarkastaja 

 


