
 
 
 

Hallituksen kokous 25/20 

 

Aika: Perjantai 23.10.2020 kello 10.02-12.01 

Paikka: Zoom-etäkokous 

Paikalla: Suvi Reini, Iida Vesanto, Victoria Partanen, Elina Koski (saapuu kohdassa 4), Emma Virta, Elli Halla-aho, Susanna 

Tuominen, Annette Kuligin, Iida Härkki (saapuu kohdassa 3), Melina Rauhala 

Poissa: Veera Särkkä, Rosa Roos 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus  

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 10.02 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Lisätään kohtaan 10 Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat kohta TYYn soponeuvosto 20.10. 

b. Lisätään kohtaan 16 Muut päätösasiat kohta Porthanin päivän lippukulkue 9.11. 

c. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla 

4. Pöytäkirjan 24/20 tarkastaminen 

a. Hyväksytään pöytäkirja muutoksitta 

5. Pöytäkirjantarkistajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Halla-aho ja Partanen 

6. Ilmoitusasiat 

a. Särkän ollessa estynyt Reini toimii puheenjohtajana 

7. Talousasiat 

a. Kuitit 

- Päätetään maksaa Rosa Roosille 23,37 € iZettle-maksupäätteen hankinnasta 

b. Laskut 

c. Laskutus 

d. Hyväksytään Katkon kortilta 

e. Tilin menot ja tulot 

- Tilille tullut yhteensä 70,00 € (2 x 35,00 €) jäsenmaksusuorituksia 

- Tilille on tullut yhteensä 2250,00 € Fuksien haalarisponsorointimaksuja. Kaikki 

sponsoroinnit ovat nyt tulleet tilille 



 
 
 

f. Budjetointi 

- Budjetoidaan 40,00 € leffaillan kasvomaskeihin ja tarjoiluihin 

8. Menneet tapahtumat 

a. Syysretki luontoon 13.10. 

- Tapahtumaan osallistui 15 opiskelijaa, joista 13 oli katkolaisia ja 2 vaihtareita. Hyvin 

meni ja toivottiin uusintaa ensi vuonna 

b. Deadline-piiri 14.10. 

- Paikalla noin 5 katkolaista. Pohdittiin suljetun FB-ryhmän luomista deadline-piirille  

c. Palauteilta 14.10. 

- Paikalla 7 opiskelijaa. Keskusteltiin paljon etäopiskelusta, kasvatustieteiden opintojen 

tutkintorakenteesta ja jonkin verran myös Katkon toiminnasta 

d. Uusien ja vanhojen ilta 15.10. 

- Päätettiin siirtää Zoomiin Suomen hallituksen uusien tiedonantojen takia. Paikalla 

noin tusinan verran katkolaisia sekä vanhoja että uusia. Ohjelmana tietovisa ja 

unelmataulun tekemistä 

e. Hallitushoukuttelu 19.10. 

- Hallituksesta lähes kaikki paikalla. Kiinnostuineita alkuun noin 5, mutta illan edetessä 

tuli muutama lisää 

f. Word- ja esseenkirjoituskoulutus 20.10. 

- Teknisiä ongelmia ja tuntui luennoinnilta. Aluksi paikalla oli noin 20, mutta monet 

lähtivät ennen SKOL- ja Specia-infoja 

9. Tulevat tapahtumat 

a. Deadline-piiri 26.10. 

- Luodaan tänään uusi FB-tapahtuma. Mainostetaan Instagramissa 

b. Leffailta 29.10. 

- Turku-sali varattuna. Halla-aho luo ilmoittautumislomakkeen, jotta 20 henkilön rajaa 

ei ylitetä. Halla-aho hankkii maskeja sekä tarjottavia. Halla-aho toimii myös 

tapahtuman hygieniavastaavana ja mainostaa Instagramissa 

c. Syyskokous 3.11. 

- Särkkä lähettää kokouskutsun liitteineen tänään. Reini vie kokouskutsun Educariumin 

ilmoitustaululle alkuviikosta  

- Reini luo ilmoittautumislomakkeen lähikokousta varten  

- Reini toimii kokouksen hygieniavastaavana 

10. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat 



 
 
 

a. Opiskelijajärjestöjen tapaaminen 20.10. 

- Virta osallistui. Rento tapahtuma. Henkilökunta kyseli opiskelijoiden kuulumisia 

- Seuraava tapaaminen järjestetään 8.12. ja sinne toivotaan sekä uuden että vanhan 

hallituksen jäseniä 

b.  TYYn soponeuvosto 20.10. 

- TYY uudistaa yhdenvertaisuusoppaansa ensi vuonna. Samalla TYY lanseeraa 

turvallisemman tilan periaatteet   

c. OPS-työryhmässä käsitellään palauteillan palautetta 

d. Katkon häirintäyhdyshenkilöt muuttuvat yhdenvertaisuusvastaaviksi ensi vuodesta lähtien 

11. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. SKOL on lanseerannut Ideoi, osaa ja onnistu -konseptin. Rauhala mainostaa Instagramissa 

b. Rauhala on pitänyt SKOL-infon Word- ja esseenkirjoituskoulutuksessa 

c. Härkki on pitänyt Specia-infon Word- ja esseenkirjoituskoulutuksessa. Härkki laittaa vielä 

sähköpostia Speciaan liittymisestä Kasvis-listalle 

d. Specian Elli pitää LinkedIn-koulutuksen 17.11. etänä 

12. Liikunta- ja kulttuuriasiat 

a. Loppuvuoden liikuntavuorot 

- Virta on yhteydessä Fobian liikuntavastaavaan. Katkon puolesta liikuntavuoroja 

voidaan tällä hetkellä pitää. Seurataan tiedotuksia ja ohjeistuksia 

- Seuraava liikuntavuoro 26.10. Virran ollessa estynyt Halla-aho menee paikalle 

hygieniavastaavaksi 

b. Juhlikset suunnittelevat etäruoanlaittotapahtumaa tiistaille 10.11. 

13. Index- ja yhteistyöasiat 

a. Indexin Halloweenix-rastikierros 

- Ilmoittautuneita ryhmiä 31, joista osa ei tullut paikalle. Katkon karhut vetivät Katkon 

rastin. Rasti- ja hygieniavastaavana toimi Jussi Larvala 

b. Maunon uudistaminen 

- Katkon vuoden 2021 budjetista on varattu 500,00 € Maunon uudistamiseen. 

Uudistamisen tarkoituksena on tehdä tilasta miellyttävämpi ja tilavampi. Tilan 

suunnittelu tapahtuu yhdessä Opexin hallituksen kanssa  

- Koski osallistuu suunnittelukokoukseen 27.10. 

14. Wirike-asiat 

a. Koski kirjoittaa Wirikkeeseen Vuosijuhla-toimikunnan kuulumisista 

15. Toimikunnat 



 
 
 

a. Vuosijuhla-toimikunta 

- Toimikunta alkaa etsimään sponsoreita vuosijuhlille ja sillikselle 

16. Muut päätösasiat 

a. Porthanin päivän lippukulkue 9.11.  

- Reini, Koski ja Halla-aho kiinnostuneita osallistumaan 

b. Marraskuun päivystys 

- Päätetään pitää 3.11. klo 11.45-13. Mukaan päivystykseen otetaan kasvomaskeja, 

Katkon collegeja, Specian jäsenlomakkeita ja Katkon tuotteita. Reini toimii 

tapahtuman hygieniavastaavana ja luo FB-tapahtuman 

17. Tiedotus 

a. Viikkotiedotteeseen 

- DL-piiri 26.10. 

- Liikkavuoro 26.10. 

- Leffailta 29.10. 

- Marraskuun päivystys 3.11. 

- Syyskokous 3.11. 

- Kasvatuksen syysilta 5.11. 

b. Marraskuun kalenteri 

- Halla-aho aloittanut kalenterin tekemisen 

18. Muut esille tulevat asiat 

19. Seuraava kokous 

a. Reini luo Doodlen viikon 44 kokoukselle 

20. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 12.01 

 

   _________________________ 

Suvi Reini 

  varapuheenjohtaja 

 

__________________________ 

Iida Vesanto 

sihteeri 

  

 

 

   _________________________ 

Elli Halla-aho  

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Victoria Partanen 

pöytäkirjantarkastaja 

 


