
 
 
 

Hallituksen kokous 29/20 

 

Aika: Keskiviikko 18.11.2020 kello 8.12-9.45 

Paikka: Zoom-etäkokous 

Paikalla: Suvi Reini, Iida Vesanto, Rosa Roos, Victoria Luovikari, Elina Koski, Emma Virta, Elli Halla-aho, Susanna 

Tuominen, Annette Kuligin, Iida Härkki (poistuu kohdassa 11), Melina Rauhala 

Poissa: Veera Särkkä  

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus  

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 8.12 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi  

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Hyväksytään esityslista muutoksitta 

4. Pöytäkirjan 28/20 tarkastaminen 

a. Hyväksytään pöytäkirja muutoksitta 

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Roos ja Kuligin 

6. Ilmoitusasiat 

a. Särkän ollessa estynyt Reini toimii puheenjohtajana 

b. Kevään opetusaikataulut ovat tulleet opinto-oppaaseen 

c. Tiedekunta suosittelee maskin käyttöä yliopistolla 

d. Indexin kysely poikkeusoloista on sulkeutunut. Vastauksia tuli hyvin myös katkolaisten 

puolesta 

7. Talousasiat 

a. Kuitit 

- Päätetään maksaa Veera Särkälle 22,40 € tyytyväisyyskyselyn lahjakorteista 

- Päätetään maksaa Elli Halla-aholle 50,00 € Wirikkeen päätoimittajan 

palkkiolahjakortista 

b. Laskut 

- Päätetään maksaa Opiskelijahaalarit.fi:lle 3050,00 € fuksien opiskelijahaalareista 

c. Laskutus 



 
 
 

d. Hyväksytään Katkon kortilta 

e. Tilin menot ja tulot 

- Tilille on tullut 342,96 € (24 x 14,29 €) fuksien opiskelijahaalareiden maksuja  

- Tilille on tullut 35,00 € Katkon jäsenmaksua  

f. Budjetointi 

8. Menneet tapahtumat 

a. Bingoilta 13.11. 

- Paikalla 2, mutta eri aikaan. Koski vaihtoi kuulumisia ja antoi neuvoa opiskeluihin 

liittyen 

b. LinkedIn-koulutus 17.11. 

- Paikalla kymmenisen osallistujaa. Tapahtuman nauhoite laitettu FB-tapahtumaan. 

Tapahtumasta pidettiin kovasti. Mainostetaan tallennetta viikkotiedotteessa 

9. Tulevat tapahtumat 

a. Katkon pubivisa 19.11. 

- Koski jatkaa mainostamista. Toivotaan yleisöryntäystä 

b. Katkon joogailta 24.11. 

- FB-tapahtuma on julkaistu. Meri Kärki on luvannut vetää joogan. Tarvittaessa 

Vesanto tai YouTube tuuraa 

c. Katkon olutmaistelu 26.11. 

- FB-tapahtuma on julkaistu 

- Luovikari on yhteydessä Olli Tuureen tarkemmista järjestelyistä  

d. Joulukuun päivystys 1.12.  

- Tarjoillaan yksittäispakattuja konvehteja ja glögiä (ilman rusinoita ja manteleita) 

- Härkki tulee päivystykseen Specian lomakkeiden ja lahjakorttien kanssa 

- Halla-aho tekee FB-tapahtuman 

- Paikalla Luovikari, Tuominen ja Härkki sekä tarvittaessa muita hallituksen jäseniä 

- Pidetään normaaliin aikaan 11.45-13 

- Päivystyksessä mahdollisuus tilata Katkon collegea 

10. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat 

a. Lausuntopyyntö kasvatustieteiden tiedekunnan johtokuntaan hakeneista 

- Keskusteltiin hakeneista 

- Reini lähettää perustellun lausunnon TYYn kopoasiantuntijalle hallituksen 

yksimielisen suosituksen pohjalta 

b. Indexin kysely poikkeusoloista 



 
 
 

- Lähes kaikki vastanneista fukseista kokivat, etteivät ole saaneet kunnolla tietoa 

kursseista ja eivät tiedä keneltä kysyä asioista. Pohdittiin, että tähän saattaa 

vaikuttaa korona siinä suhteessa, että jokapäiväinen tiedonsaanti muilta opiskelijoilta 

on jäänyt puuttumaan 

- Monilla opinnot etenevät hyvin, mutta opinnot ovat olleet raskaita ja uupumusta on 

esiintynyt. Lisäksi ollaan oltu pettyneitä siihen, ettei kasvatustieteiden puolella ole 

edes fukseilla ollut yhtään lähiopetusta syksyn aikana 

- Ideoitiin kyselyiltaa, jossa opiskelijat pääsisivät kyselemään toisiltaan mieltään 

askarruttavia kysymyksiä 

11. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. SKOLin vuosikokous 26.11. 

- Virta osallistuu. SKOLin hallitukseen hakenut 2 katkolaista 

12. Liikunta- ja kulttuuriasiat 

a. Liikuntavuoro 16.11. 

- Paikalla 3. Pohdittiin ennakkoilmoittautumista tämän vuoden lopuille liikkavuoroille. 

Jos maanantaina klo 13 mennessä ei ole enempää kuin 1 ilmoittautunut, vuoro 

perutaan 

b. Virta on lähettänyt jäsenistölle IG-haasteen 

13. Index- ja yhteistyöasiat 

a. Index on suunnitellut dildobingoa Zoomissa. Joululaulubingoa ei pidetä 

b. Tuominen mainostaa Indexin hallitushakua IGssä  

14. Wirike-asiat 

a. Julkaistaan 23.11. 

b. Halla-aho on hankkinut päätoimittajan palkkion 

15. Toimikunnat 

a. Vuosijuhla -toimikunta 

16. Muut päätösasiat 

a. Kutsu SKOn Seniorijuhlaan 28.11. 

- Hallituksesta ei kiinnostuneita osallistumaan 

b. Päätetään järjestää opiskelijoiden kyselyilta, johon kutsutaan myös laitoksen henkilökunta 

paikalle  

- Opiskelijoiden kysymyksiä kartoitetaan myös etukäteen 

- Tapahtumasta vastaavat Tuominen, Virta ja Kuligin 

- Ajankohtana 2.12. klo 17  



 
 
 

- Tuominen luo FB-tapahtuman ja Forms-kyselyn 

- Virta on yhteydessä laitoksen henkilökuntaan 

- Pyydetään kysymyksiä myös päivystyksessä  

17. Tiedotus 

a. Viikkotiedotteeseen 

- Tulevat tapahtumat 

- LinkedIn-koulutuksen tallenne 

- Wirike 

- Kyselytunnin Forms 

- Liikkavuoron ilmoittautumislomake 

- Indexin hallitushaku ja syyskokous 

18. Muut esille tulevat asiat 

19. Seuraava kokous 

a. Reini luo Doodlen viikon 48 kokoukselle 

20. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 9.45 

 

 

 

   _________________________ 

Suvi Reini 

   Varapuheenjohtaja 

 

__________________________ 

Iida Vesanto 

sihteeri 

  

 

 

   _________________________ 

Rosa Roos 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Annette Kuligin 

pöytäkirjantarkastaja 

 


