
 
 
 

Hallituksen kokous 27/20 

 

Aika: Keskiviikko 4.11.2020 kello 19.08-20.17 

Paikka: Zoom-etäkokous 

Paikalla: Veera Särkkä, Iida Vesanto, Victoria Luovikari, Elina Koski, Emma Virta, Elli Halla-aho, Annette Kuligin, Melina 

Rauhala, Susanna Tuominen (saapuu kohdassa 6) 

Poissa: Suvi Reini, Rosa Roos, Iida Härkki 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus  

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 19.08 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Lisätään kohtaan 10 Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat kohta Valmistelutyöryhmän kokous 

b. Lisätään kohtaan 10 Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat kohta OPS-työryhmän kokous 

c. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla 

4. Pöytäkirjan 26/20 tarkastaminen 

a. Hyväksytään pöytäkirja muutoksitta 

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Elina Koski ja Annette Kuligin 

6. Ilmoitusasiat 

a. Victoria Partanen on nyt Victoria Luovikari 

b. Vuoden 2021 hallitus on valittu 

c. Äänestys Vuoden kasvatustieteilijästä käynnissä 16.11. asti 

7. Talousasiat 

a. Kuitit 

- Päätetään maksaa Jussi Larvalalle 11,98 € Indexin Halloweenix-kierrokselle Katkon 

rastille hankitusta virvokkeesta 

- Päätetään maksaa Elli Halla-aholle 42,09 € Leffaillan hankinnoista 

b. Laskut 

c. Laskutus 

d. Hyväksytään Katkon kortilta 



 
 
 

e. Tilin menot ja tulot 

- Tilille on tullut marraskuun päivystyksen tuottoja 25,27 € MobilePay-maksuina 

- Tililtä on mennyt 24,00 € (2 x 12,00 €) peruuntuneen Fuksimökin palautusmaksuja 

f. Budjetointi 

8. Menneet tapahtumat 

a. Leffailta 29.10. 

- Paikalla 10. Katsottiin Ghostbusters Answer the Call, joka oli kaikkien mielestä 

hauska. Hyvin meni ja kiitosta saatiin. Herkkuja jäi jonkin verran ja ne vietiin 

toimistoon 

b. Marraskuun päivystys 3.11. 

- Paikalla yhteensä n. 20. Fuksit kävivät kyselemässä collegeista. Myytiin muutamia 

merkkejä ja n. 7 opiskelijaa liittyi Speciaan (liittyneitä tällä hetkellä 10) 

c. Syyskokous 3.11. 

- Meni yllättävän sujuvasti ensimmäiseksi lähi/Zoom-kokoukseksi. Taustalla kuului 

Cantus Mercurialiksen harjoitukset, jotka loivat tunnelmaa. Säästyttiin äänestyksiltä, 

mikä sujuvoitti kokouksen kulkua. Kokous saatiin taputeltua alle kolmeen tuntiin, 

mitä voidaan pitää jonkinasteisena nopeussaavutuksena 

9. Tulevat tapahtumat 

a. Deadline-piiri 9.11. 

- Halla-aho on tehnyt uuden FB-tapahtuman 

b. Katkon kokki-ilta 10.11. 

- FB-tapahtuma julkaistu. Luovikari ja Koski mainostavat tapahtumaa sekä julkaisevat 

listan etukäteen ostettavista aineksista 

c. Bingoilta 13.11. 

- FB-tapahtuma julkaistu 

d. LinkedIn-koulutus 17.11. 

- Härkki tekee FB-tapahtuman 

e. Katkon Pubivisa 19.11.  

- FB-tapahtuma julkaistu  

10. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat 

a. Laitosneuvottelut 30.10. 

- Ensi vuoden rahoitusmallissa on koulutuksella enemmän painoarvoa kuin 

tutkimuksella 



 
 
 

- Dekaania on mahdollista tavata varaamalla kahvihetki dekaanin kanssa. Emme koe 

tällä hetkellä tarvetta, mutta laitetaan korvan taakse 

b. Valmistelutyöryhmän kokous 

- Virta osallistui. Käytiin palauteillan palautetta läpi 

c.  OPS-työryhmän kokous 

- Mietittiin 1. vuoden opiskelijoiden pääainevalintaa ja kuinka se toteutetaan 

tulevaisuudessa 

- Työryhmä haluaa osallistaa opiskelijoita ja kysyä heidän näkemyksiään 

opetussuunnitelman onnistumisesta Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen -

opintojakson ohessa 

d. Iida Jääskeläinen lopettaa Tiedekunnan operatiivisessa johtoryhmässä, johon etsitään uutta 

jäsentä. Mainostetaan paikkaa viikkotiedotteessa 

11. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. SKOLin hallitushaku on käynnissä 11.11. asti. Mainostetaan hallitushakua viikkotiedotteessa 

b. SKOLilla on huomenna etäkahvittelu  

c. Rauhala on mainostanut Ideoi, osaa ja onnistu -konseptia IGssä 

12. Liikunta- ja kulttuuriasiat 

a. Liikuntavuoro 2.11. 

- Ei pidetty, koska paikalle saapui vain liikkavastaava, joka vähän syvävenytteli ja lähti 

sitten kotiin 

b. Pohdittiin liikkasomehaasteen heittämistä. Virta ideoi ja hoitaa toteutuksen 

13. Index- ja yhteistyöasiat 

14. Wirike-asiat 

a. Päätoimittaja taittaa lehteä, joka laitetaan painoon kuukauden puolessavälissä 

15. Toimikunnat 

a. Vuosijuhla -toimikunta 

- Ei uutta käsiteltävää 

16. Muut päätösasiat 

a. Porthanin päivä ja kulkue 9.11. 

- Reini ilmoittaa Katkon kulkueeseen. Halla-aho osallistuu Reinin kanssa 

b. Allekirjoituspyyntö TYYn kannanottoon kevään opetusjärjestelyistä 

- Allekirjoitetaan Katkon puolesta. Särkkä hoitaa 

17. Tiedotus 

a. Viikkotiedotteeseen 



 
 
 

- Tulevat tapahtumat 

- SKOLin hallitushaku 

- Ideoi, osaa ja onnistu -konsepti 

- Tiedekunnan operatiivisen johtoryhmän jäsenen paikka 

18. Muut esille tulevat asiat 

a. Keskusteltiin hallituksen virkistäytymisestä. Reini tekee Doodlen 

b. Tyytyväisyyskysely on sulkeutunut. Vastauksia tuli 34. Särkkä arpoo vastaajien joukosta 

lahjakortin saajat 

19. Seuraava kokous 

a. Särkkä tai Reini tekee Doodlen viikon 46 kokouksesta 

20. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20.17 

 

 

 

   _________________________ 

Veera Särkkä 

   Puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Iida Vesanto 

sihteeri 

  

 

 

   _________________________ 

Elina Koski  

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Annette Kuligin 

pöytäkirjantarkastaja 

 


