
Hallituksen kokous 36/22

Aika: Perjantai 9.12.2022 kello 14-16
Paikka: Edu4 ja Zoom-etäyhteys (https://utu.zoom.us/j/7277657944)
Paikalla: Salla Kylväjä, Veera Mikola, Noora Utriainen, Laura Soili (Zoom-etäyhteys),
Johanna Koskinen (saapuu kohdassa 8. Menneet tapahtumat), Aino Sipilä (Zoom-etäyhteys,
poistuu kohdassa 15. Toimikunnat), Eeva Seppälä, Elina Sorsa (poistuu kohdassa 16. Muut
päätösasiat), Taru Puustjärvi
Poissa: Helena Hirvonen, Kristiina Kekkonen, Pinja Rastas

Käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus
a. Avataan kokous ajassa 14:04.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen
a. Lisätään kohtaan 10. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat kohta a.

Laitosneuvottelu 8.12.
b. Lisätään kohtaan 16. Muut päätösasiat kohta b. TYY:n järjestöilmoitus.
c. Lisätään kohtaan 11. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat kohta b. SKOLin

syyskokous 29.11.
4. Pöytäkirjan 35/22 tarkastaminen

a. Hyväksytään pöytäkirja muutoksitta.
5. Pöytäkirjantarkastajien valinta

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mikola ja Sipilä.
6. Ilmoitusasiat

a. Ulkona on outo sää. Sumuista ja lumista, herättää hämmennystä hallituksessa.
b. Hallitus sai CMT:lta joulukortin ja suklaata kiitokseksi maksupäätteen

lainaamisesta.
7. Talousasiat

a. Kuitit
b. Laskut
c. Laskutus
d. Hyväksytään Katkon kortilta
e. Tilin menot ja tulot
f. Budjetointi

- Budjetoidaan hallituksen virkistäytymiseen 180€.
8. Menneet tapahtumat

a. Pikkujoulut 2.12.



- Pikkujoulut menivät kivasti ja fuksit olivat olleet luovia järjestelyissä.
- T-taloa kannattaa harkita jatkossakin pikkujoulujen tilaksi.
- Vuoden fuksi palkinto annettiin Jessica Sakalalle ja Pro Katko Victoria

Luovikarille.
b. Ilma-akrobatiatunti 5.12.

- Tunti sujui hyvin.
c. Itsenäisyyspäivän kulkue 6.12.

- Kulkue oli muuten onnistunut, mutta käytännön järjestelyissä oli
hieman ongelmia.

d. Työelämäexcursio Turun kaupungille 7.12.
- Excursio sujui hyvin. Kaikki osallistujat pääsivät paikalle ja esittelyt

olivat mielenkiintoisia.
e. Joulupäivystys 8.12.

- Päivystys oli onnistunut.
- Glögi loppui kesken, torttuja oli paljon ja myytiin uusia erkkaope- ja

hyväntekeväisyyshaalarimerkkejä.
- Myös kaksi laitoksen henkilökunnan jäsentä kävi päivystyksessä ja

loput tortut annettiin laitokselle.
f. Joulusitsit 8.12.

- Sitsi olivat hyvin onnistuneet.
- Hallituslaiset toimivat myös tarjoilijoina ja järjestelyt sujuivat sitsien

lomassa hyvin.
- Patonkeja tuli vahingossa tuplamäärä, joka näkyy myös sitsien

budjetissa.
- Ensikertalaiset laulunjohtajat hoitivat tehtävänsä myös oikein

mallikkaasti.
9. Tulevat tapahtumat
10. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat

a. Laitosneuvottelu 8.12.
- Koskinen osallistui.
- Jukka Husu oli kertomassa talouden tasapainottamisen suunnitelmasta.

Neuvottelut ovat vielä kesken.
11. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat

a. SKOLin jäsenjärjestökysely
- Hallitus vastasi kyselyyn.

b. SKOLin syyskokous 29.11.
- SKOLin hallituksessa on ensi vuonna kaksi katkolaista, Kristiina

Kekkonen ja Elina Sorsa.
- Seppälä oli käyttämässä Katkon äänioikeutta.

12. Liikunta- ja kulttuuriasiat



13. Wirike
a. Wirikkeen 2/22 julkaisu

14. Index- ja yhteistyöasiat
a. Opiskelijajäsenhaku kasvatustieteen laitoksen tutkinto-ohjelmien

valmisteluryhmään
- Noora Utriainen lähtee opiskelijajäseneksi.

15. Toimikunnat
a. Duunisafaritoimikunta
b. Kasvisrisse-toimikunta
c. Gaalatoimikunta

16. Muut päätösasiat
a. Katko-tekopalkinnon jakaminen

- Palkinto unohdettiin jakaa pikkujouluissa. Annetaan palkinto
poikkeuksellisesti ensi vuoden gaalassa ja jatkossa jaetaan palkinto
pikkujouluissa.

b. TYY:n järjestöilmoitus
- Kylväjä ja ensi vuoden varapuheenjohtaja tekevät ilmoituksen.

17. Tiedotus
a. Joulutervehdys laitokselle ja yhteistyökumppaneille

- Sorsa lähettää.
b. Viikkotiedote

- Wirikkeen julkaisu
- Tiivistelmä kokouksesta
- Save the date: Haaveet kaatuu -bileet, kaverisitsit

18. Muut esille tulevat asiat
19. Seuraava kokous

a. Alustavasti 16.12. kello 14-16.
20. Kokouksen päättäminen

a. Päätetään kokous ajassa 15:21.

___________________________ ____________________________
Salla Kylväjä Eeva Seppälä
puheenjohtaja sihteeri



________________________ __________________________
Veera Mikola Aino Sipilä
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja


