
 
 
 

Hallituksen kokous 3/20 

 

Aika: Keskiviikko 22.1.2020 kello 8.15-10.05 

Paikka: Macciavellin kabinetti 2, Educarium 

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

Annette Kuligin, Iida Härkki, Melina Rauhala 

Poissa: Susanna Tuominen 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus  

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 8.15 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Lisätään kohtaan 17 Muut päätösasiat kohta Punaisten haalareiden sitsit ja bileet syksyllä 

b. Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla 

4. Pöytäkirjan 2/20 tarkastaminen 

a. Korjataan kohtaan 10 Tulevat tapahtumat kohtaan Haaveet kaatuu -bileet 30.1. 

“sisäänpääsymaksunsa” 

b. Lisätään kohtaan 10 Tulevat tapahtumat kohtaan Helmikuun laskiaispullapäivystys “ja teetä” 

c. Korjataan kohtaan 16 Toimikunnat kohtaan Katkon Gaala -toimikunta “pyritään saamaan” 

d. Lisätään kohtaan 16 Toimikunnat kohtaan Katkon Gaala -toimikunta “Sillikselle tulee erillinen 

ilmoittautuminen” 

e. Korjataan kohtaan 16 Toimikunnat kohtaan Katkon Gaala -toimikunta “Facebook-tapahtuma 

tulee ulos ensi viikon aikana” 

f. Korjataan kohtaan 18 Tiedotus kohtaan Viikkotiedotteeseen “Laskiaispullapäivystys” 

g. Korjataan kohtaan 18 Tiedotus kohtaan Hallitusjuliste “Rauhala lähettää julisteen 

sähköpostitse yhteistyötahoille” 

h. Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla 

5. Pöytäkirjantarkistajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjantarkistajiksi Roos ja Virta 

6. Posti 

a. Innostaja-lehti tullut toimistoon 



 
 
 

7. Ilmoitusasiat 

a. Särkkä ja Reini tapaavat tänään Indexin puheenjohtajiston 

b. Macciksen aamupalan hinta on noussut 

c. Särkkä on osallistunut YVV- ja alumnitoimikunnan tapaamiseen. Siellä käsiteltiin muun 

muassa EDutu! -alumnipäivää, Turun yliopiston 100-vuotisjuhlavuotta sekä varainkeruuta 

tiedekunnalle 

8. Talousasiat 

a. Kuitit 

- Päätetään maksaa Veera Särkälle 20€ PRH-ilmoituksen tekemisestä 

b. Laskut 

c. Laskutus 

d. Hyväksytään Katkon kortilta 

e. Tilin menot ja tulot 

f. Budjetointi 

- Budjetoidaan 20€ Laskiaspullapäivystyksen tarjoiluihin 

9. Menneet tapahtumat 

a. Liikuntavuoro 21.1. 

- Paikalla yhteensä 11. Liikuntavuorolla pelattiin sählyä 

- Virta on laittanut CampusSportille viestiä rikkoutuneesta koukusta 

10. Tulevat tapahtumat 

a. Haaveet kaatuu -bileet 30.1. 

- Aitiopaikan kerhotila on varattu etkoja varten. Koski selvittää TYSiltä tilan 

esteettömyyttä 

- Facebook-tapahtuma on julkaistu. Tapahtumavastaavat Koski ja Partanen 

mainostavat tapahtumaa 

- Tapahtuman ohjelmaksi suunniteltu erilaisia pelejä 

b. Alumnisitsit 1.2. 

- Alumnisitseille on ilmoittautunut 39 alumnia. Tarvitaan vielä 6 ilmoittautumista, jotta 

ei jäädä tappiolle. Tänään on viimeinen ilmoittautumispäivä. Mainostetaan 

tapahtumaa vielä somessa 

- Laulunjohtajiksi on valittu kaksi Opexin alumnia 

c. Helmikuun laskiaispullapäivystys 4.2. 

- Facebook-tapahtuma on julkaistu 



 
 
 

- Halla-aho, Virta, Koski ja Rauhala sekä mahdollisesti Härkki ja Roos ovat 

kiinnostuneet leipomisesta 

- Leipojat käyvät kaupassa ostamassa ainekset, täytteet ja gluteenittomat pullat 

d. Leffailta 5.2. 

- Leffaillan ajankohdaksi päätetään klo 17-21 

- Kello 17 aloitetaan haalarimerkkien ompelulla ja elokuva alkaa kello 18 

- Facebook-tapahtuma on julkaistu. Halla-aho mainostaa tapahtumaa somessa ja 

laittaa Facebookiin kyselyn elokuvasta 

- Halla-aho on laittanut viestiä Anteroiselle ja pyytänyt seminaarihuonetta 355 

leffaillan käyttöön 

e. Baaribileet Vegasissa 26.2. 

- Sosiaalitieteiden klubi on kiinnostunut järjestämään bileitä yhdessä meidän ja 

Anglican kanssa 

- Tapahtumavastaavat tapaavat tänään Anglican tapahtumavastaavien kanssa 

ideoinnin merkeissä 

f. Kaverisitsit Q-talolla 26.3. 

- Ei uutta käsiteltävää 

11. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat 

a. Halloped-koordinaattori vuodelle 2020 

- Päätetään ehdottaa TYYlle Anniina Lainetta Halloped-koordinaattoriksi 

- Deadline esitykselle on 27.1. 

b. Virta on laittanut viestiä työryhmien ja toimikuntien jäsenille yhteistyön ja tiedonkulun 

parantamiseksi 

c. Vesanto on hoitanut loppuun viime vuoden puolella TYYn kautta tulleen 

opiskelijayhteydenoton 

d. Halla-aho on suunnitellut Deadline-piirejä järjestettäväksi 3.3. ja 7.4. sekä mahdollisesti 

helmikuun puolessa välissä 

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. Alumnipäivä EDutu! 1.2. 

- Suunnitellaan ainejärjestöjen yhteistä rastia Opexin kanssa 

- Rastia pitävät Härkki, Rauhala ja Opexin puheenjohtaja Saara Marttila 

13. Liikunta- ja kulttuuriasiat 

a. Liikuntavuoro 28.1. 

- Virta avaa tänään äänestyksen liikuntavuoron lajista 



 
 
 

b. Nelli Hyvärinen on luvannut vetää 10.3. liikuntavuorolla karatea 

c. I/O-Speksin ryhmälipunmyynti on auennut. Meille on tarjottu lippuja 19.3. näytökseen. Reini 

tekee Facebook-tapahtuman ja järjestää sitovan ilmoittautumisen 

14. Index ja yhteistyöasiat 

a. Lähiöbussikierros järjestetään 19.3.  

b. Indexin kv-sitsit tulossa todennäköisesti 25.3. 

15. Wirike-asiat 

a. Wirikkeen päätoimittajaksi valitaan Sara Pajunen 

16. Toimikunnat 

a. Katkon Gaala -toimikunta 

- Mietitään virvokkeiden tuomista ulkomailta 

b. Vuosijuhla -toimikunta 

- Kokoontuu tällä hetkellä viereisessä kabinetissa. Kokouksessa päätetään vuosijuhlien 

paikka 

17. Muut päätösasiat 

a. Kakkosten päivä 13.3. 

- Rauhala, Virta ja Tuominen ovat kiinnostuneita menemään esittelijöiksi 

- Kasvatustieteiden esittely on kello 10-10.40 

b. Google Calendarin käyttöönotto 

- Jokainen hallituksen jäsen lisää tämän viikon aikana omat tapahtumansa Katkon 

Google Calendariin  

- Kuligin synkronoi Katkon ja Indexin kalenterit 

c. Punaisten haalarien sitsit ja bileet syksyllä 

- TYK ry on kysellyt meiltä kiinnostusta järjestää syksyllä taas Punaisten haalarien sitsit 

ja bileet. Olemme kiinnostuneita 

- Tapahtumavastaavat ovat yhteydessä TYK ryn tapahtumavastaaviin 

18. Tiedotus 

a. Viikkotiedotteeseen: 

- I/O-Speksi ryhmälipunmyynti  

- Liikuntavuoro 28.1. 

- EDutu! -ilmoittautuminen 

- Haaveet kaatuu -bileet 

- Leffailta 

- Laskiaispullapäivystys 



 
 
 

- Seuraava kokous 

19. Muut esille tulevat asiat 

a. Tapaaminen opintoneuvojan ja Opexin puheenjohtajiston kanssa 

- Särkkä ja Reini tapaavat uuden opintoneuvojan Anni Holmströmin ja Opexin 

puheenjohtajiston tammi-helmikuun vaihteessa. Myös muut hallituslaiset ovat 

tervetulleita mukaan 

20. Seuraava kokous 

a. Maanantaina 27.1. klo 16-18 

21. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 10.05 

 

 

 

   _________________________ 

   Veera Särkkä 

   puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Iida Vesanto 

sihteeri 

  

 

 

   _________________________ 

   Emma Virta  

   pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Rosa Roos 

pöytäkirjantarkastaja 

 


