
 
 
 

Hallituksen kokous 31/20 

 

Aika: Torstai 3.12.2020 kello 18.09-19.28 

Paikka: Zoom-etäkokous 

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

Annette Kuligin, Melina Rauhala, Susanna Tuominen (saapuu kohdassa 16) 

Poissa: Iida Härkki 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus  

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18.09 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Hyväksytään esityslista muutoksitta 

4. Pöytäkirjan 30/20 tarkastaminen 

a. Hyväksytään pöytäkirja muutoksitta 

5. Pöytäkirjantarkastajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjan tarkastajiksi Rauhala ja Halla-aho 

6. Posti 

a. iZettleltä tullut tervetuliaiskirje 

7. Ilmoitusasiat 

a. Tänään on vuoden viimeinen kokous 

b. Koronarajoituksia on taas tiukennettu Varsinais-Suomessa 

c. YTHS:n terveydenhoitomaksun voi nyt maksaa. Maksun suuruus on 35,80 € 

d. Joulukuu on alkanut! 

8. Talousasiat 

a. Kuitit 

- Päätetään maksaa Suvi Reinille 20,05 € Joulukuun päivystyksen hankinnoista 

b. Laskut 

c. Laskutus 

d. Hyväksytään Katkon kortilta 

e. Tilin menot ja tulot 



 
 
 

- Tililtä on mennyt lokakuun palvelumaksu 25,51 € 

- Tilille on tullut 27,14 € joulukuun päivystyksen tuottoja MobilePay-maksuina 

f. Budjetointi 

g. Kuluneen vuoden selvitykset 

- Pikkulaskiaisliput 

1. On kunnossa. Kaikki on maksettu 

- Speksin ryhmäliput 

1. On kunnossa 

- Speksin lippujen maksupalautukset 

1. Palautuksia pyytäneille on maksettu lippujen hinta takaisin 

- Gaalan sponsoroinnit 

1. On kunnossa 

- Katkon Gaalan maksut 

1. On kunnossa 

- Katkon Gaalan maksupalautukset 

1. Palautuksia pyytäneille on maksettu takaisin hallituksen päätöksen mukaiset 

summat  

- Fuksimökin maksut (vuokra ja maksupalautukset) 

1. Vuokra on tullut takaisin ja niille, jotka olivat jo ehtineet maksaa Fuksimökin 

osallistumismaksun, on palautettu rahat 

- Haalarisponsoroinnit 

1. On kunnossa 

- Haalarimaksut 

1. Maksuja on tullut 54 kappaletta tilatusta 56:sta eli kaksi maksua vielä 

puuttuu 

9. Menneet tapahtumat 

a. Katkon olutmaistelu 26.11. 

- Paikalla 19. Kivaa oli ja toivottiin uusintaa. Olli Tuure teki illan arvioista tiivistelmän 

b. Joulukuun päivystys 1.12. 

- Paikalla muutamia. Hyvin meni. Turvavälit pysyivät ja maskeja käytettiin. Merkkejä 

myytiin jonkin verran. Konvehteja jäi aika paljon 

c. Katkon kyselyilta 2.12. 

- Oli onnistunut. Paikalla yhteensä 19, joista henkilökuntaa 4. Tapahtuma oli 

lämminhenkisempi kuin palauteilta ja mietitään tulevaisuudessa palauteillan 



 
 
 

korvaamista vastaavalla kyselytunnilla varsinkin silloin, kun ei ole aikaa tai resursseja 

järjestää kunnollista palautekyselyä. Vesanto kirjoittaa kyselyillasta tiivistelmän ja 

jakaa sitä jäsenille 

- Kyselyillasta on tulossa palautekysely. Virta hoitaa  

10. Tulevat tapahtumat 

a. Deadline-piiri 7.12. 

- Tapahtuma julkaistu Facebookissa. Halla-aho mainostaa 

11. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat 

a. Esityspyyntö TYYn vuoden 2021 halloped-koordinaattoriksi 

- Virta mainostaa 

- Virta ja Särkkä kirjoittavat esityksen. Esityksen deadline on vuoden loppuun 

mennessä 

b. Halla-aho laittaa sähköpostiin ja someen tietoa korkeakouluopiskelijoiden 

terveydenhoitomaksusta  

c. Virta laittaa vuoden viimeisen kopopostin kasvis-listalle 

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. SKOLin syyskokous 26.11. 

- Virta osallistui. Uusi hallitus valittu. Mukana yksi katkolainen 

- Käytiin läpi jäsenjärjestöjen kuulumisia ja päätettiin ensi vuoden jäsenmaksun 

suuruudeksi 50,00 €  

b. Rauhala on osallistunut SKOL-vastaavien tapaamiseen  

- Käytiin läpi kuulumisia ja mennyttä vuotta 

c. Rauhala päivittää SKOLin sivuille tekstin kasvatustieteiden opiskelusta Turussa 

13. Liikunta- ja kulttuuriasiat 

a. Loppuvuoden liikuntavuorot 

- Perutaan, koska CampusSport on sulkenut kaikki tilansa koronan takia 

14. Index- ja yhteistyöasiat 

a. Indexin syyskokous 30.11. 

- Uusi hallitus on valittu. Kaksi pestiä jäi kokouksessa täyttämättä, mutta ne on täytetty 

jälkeenpäin. Katkon hallituksen Index-vastaavan lisäksi Indexin hallituksessa on kaksi 

muuta katkolaista  

15. Wirike-asiat 

16. Toimikunnat 

a. Vuosijuhla -toimikunta 



 
 
 

- Toimikunta kokoontui tällä viikolla. Päätetään siirtää vuosijuhlat lokakuulle. Uusi 

päivämäärä on lauantai 2.10. Paikkana Akatemiatalo 

- Silliksen paikaksi yritetään saada Rientolan urheilutalo 

17. Muut päätösasiat 

a. Itsenäisyyspäivän kulkue 

- Peruttu 

b. Pöytäkirjojen allekirjoittaminen 

- Vesanto käy tulostamassa pöytäkirjat ja vie ne toimistoon. Hallituksen jäsenet käyvät 

allekirjoittamassa tarkastamansa pöytäkirjat 

c. Toimiston inventaario 

- Reini, Särkkä ja Roos koordinoivat toimiston siivouksen ja inventaarion 

d. Tuominen lähettää college-tilauksen ja Härkki lähettää maksutiedot tilanneille. Tulevan 

vuoden hallitus jakaa colleget ja tarkistaa kaikkien maksut 

e. Päätetään käyttää hallituksen virkistäytymisen budjetti ensi vuoden puolella. Koronatilanteen 

vuoksi kaikki tälle vuodelle suunnitellut virkistäytymiset on jouduttu perumaan. Vuosi on 

kuitenkin ollut vaativa, joten virkistäytyminen koetaan tarpeelliseksi ja oikeutetuksi. Reini 

tekee Doodlen päivämäärästä tammikuulle ja tuodaan kuitit seuraavan vuoden hallitukselle 

selvityksineen 

18. Tiedotus 

a. Viikkotiedotteeseen 

- Deadline piiri 

- Hallituksen kiitos vuodesta 

- Kyselytunnin tiivistelmä 

- Varahallopedin haku  

- CampusSport sulkenut toimintansa 

19. Muut esille tulevat asiat 

a. Sovitaan toimintakertomuksen deadlineksi 31.12. Pohja ja viime vuoden toimintakertomus 

löytyvät drivesta 

b. Sovitaan uusien hallituslaisten kanssa avainten vaihtamisesta päittäin  

20. Seuraava kokous 

a. Uusi hallitus kokoustaa ensimmäisen kerran tammikuussa. Uusi puheenjohtaja Koski tekee 

Doodlen järjestäytymiskokousta varten 

21. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.28 



 
 
 

 

 

 

   _________________________ 

Veera Särkkä 

   Puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Iida Vesanto 

sihteeri 

  

 

 

   _________________________ 

Melina Rauhala 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Elli Halla-aho 

pöytäkirjantarkastaja 

 


