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Hallituksen kokous 07/15 
Pöytäkirja 
 
Aika:  keskiviikko 25.2.2015 klo 14:12–16:37 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 
Paikalla:  Jonna Määttä, Elena Zhbankova, Henna Backman, Tiia Virtanen, Emmi Hallikainen, Valtteri Nieminen 

(lähti kohdassa 12), Henna Virtanen, Laura Mettälä, Annina Lahdenperä, Anniina Putkonen, Senni Kurki 
(saapui kohdassa 7) 

Poissa:            Erkko Vanhakartano 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 14:12. 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksin: lisätään tuleviin tapahtumiin maaliskuun päivystys, 

hengailuilta ja lacrosse sekä baaribileet ja sitsit. 

4. Pöytäkirjan 06/15 tarkastaminen 

- Hyväksytään tarkastettu pöytäkirja 6/15. 

5. Ilmoitusasiat 

- Salasanat vaihdettu. 
- Anglikalta on tullut kutsu 13.3. hintaan 15€/hlö järjestettäville vuosijuhlille. 

6. Tiliasiat 

- Päätetään maksaa Määtälle 20€ PRH-ilmoituksesta. 

- Päätetään maksaa Määtälle 23,82€ laskiaismenoista. 

- Ystissitseihin liittyvät raha-asiat selviävät ensi viikolla, kun juhlikset tapaavat Opexia.  

- Kurjella ja Määtällä on nyt pankkikortit. 

- H. Virtanen tuo 45€ laskun Caribian tilavuokrasta Backmanille maksettavaksi. 

- Päätetään muuttaa nettisivujen kulut 80€/vuosi Katkon tililtä perittäväksi suoraveloitukseksi. 
- Ystissitsimaksuja on edelleen maksamatta. 

- Kadetit eivät ole vastanneet. 

7. Index-asiat 

- Index oli tänään 25.2. marssimassa vaalistartissa.  

- Karuselli-bileet 11.3.  

- Breakfast club 2.3. klo 9 alkaen.  
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8. Työelämäasiat 

- CV-klinikan ilmoittautuminen on auki, puolet paikoista mennyt. Työnhakuluentoa voisi 

mainostaa fb:ssä ja viikkotiedotteessa. 

- SPECIAn työelämäpäivät Suomen kasvatustieteellisten ainejärjestöjen kesken eivät 

onnistukaan kiire- ja budjettisyiden takia.  

- Ensi helmikuussa järjestetään kuitenkin suurempi, koko jäsenistölle avoin 

työelämätapahtuma, johon näillä näkymin saapuisi myös opetus- tai kulttuuriministerin 

kaltaisia vieraita.  
- Päätetään järjestää perinteisen syksyn työelämäpäivän sijaan työpaikkavierailu esimerkiksi 

kolmeen eri paikkaan. Mahdollisia kohteita voisi selvittää ja laittaa sitten fb:iin äänestys 

vaihtoehdoista. 

- Työelämäexcun sähköposti-ilmoittautumisen voisi avata pian, aikaa 6.3. saakka.  

9. Kopoasiat 

- Tiedekunnan strategiapäivä 6.3., ilmoittautuminen 26.2. saakka.  

- Yhteiskuntatieteilijät ovat saaneet toteutettua ATK-kurssin. T. Virtanen ajaa asiaa eteenpäin 

meilläkin. 
- Koponeuvoston kokous ensi viikolla. 

10. Liikunta-asiat 

- Ryhmätarjouksen saaminen Caribian kylpylästä vaikuttaa hieman haasteelliselta. 

- H. Virtanen tekee kyselyn siitä, kiinnostaisiko jäsenistöä eniten alkusyksylle sijoittuva 

carting-, paintball-, Megazone- vai Flowpark-liikuntatapahtuma. 

11. Projektiasiat 

- Vuosijuhlatoimikuntaan on ilmoittautunut 13 henkilöä ja toimikunta kokoontuu tänään 25.2. 

Tylkkärin jako voisi olla ensisijaisesti toimikunnan vastuulla. 

- Lipunkantovyöstä ei uutta tietoa. 
- Kuntanauhaan ei yleensä saa avustusta, mutta Määttä yrittää silti ja selvittelee asiaa 

muutenkin. 

- Lahdenperä lisää vappuhaalarimerkin luonnokseen Katkon K:n ja lähettää kuvan Kurjelle, 

joka kysyy tarjousta kyseisestä merkistä. 

12. Wirike 

- Hallikainen laittaa kasvis-listalle infoa mahdollisuudesta kirjoittaa juttu Wirikkeeseen. 

- Hallikainen myös pyytää Kantasen Pyryltä apua lehden tekoon käytettävän ohjelman 

käyttöön, Nieminenkin tarjoutuu avuksi.  
- Hallituslaiset kirjoittavat Wirikkeeseen jutun 15.3. mennessä tai pyytävät jonkun muun 

jäsenistöstä kirjoittamaan jutun.  

13. Tulevat tapahtumat 

- SPECIAn ainejärjestökoulutus 27.2. 



- Maaliskuun päivystys 3.3.: H. & T. Virtanen (ainakin alustavasti) pitävät maaliskuun 

päivystyksen Edun aulassa klo 11:45–12:15. Päivystyksen yhteydessä myydään lippuja 

ESPN-bileisiin, mikäli niiden toteutuminen Katkon osalta varmistuu. 

- Maaliskuun hengailuilta 18.3.: Pidetään Maunossa klo 17 teemalla bingo. Voittajille luvassa 

palkintoja. Määttä kyselee bingokoneesta ja varmistaa, ettei Opex tarvitse Maunoa. 

- SPECIAn CV-klinikka 4.3. 

- Lacrosse 10.3.: Ilmoittautuneita 10, H. Virtanen muistuttelee vielä tuonnempana fb:ssä. 

Varsinaiset pukuhuoneet eivät kuulu Caribian tilavuokraan, mutta ilmankin pärjätään.  
- SPECIAn työelämäexcu 20.3. 

- Kevätkokouksesta ei mitään uutta. 

- Kasvisristeilyn järjestäjää ei ole kerrottu viestissä jäsenistölle. 

- Arto Jauhiaisen puolesta on tullut ehdotusta opiskelijoiden ja opettajakunnan 

yhteistapahtumasta esimerkiksi vappuisen Katko-kävelyn merkeissä. 

- Asteriski on ehdottanut baaribileitä 15.4. Kurki ehdottaa vaahtobileitä. 

- TuKY:n juhlajaoston toimija on ottanut yhteyttä Hallikaiseen ja kysynyt Katkoa mukaan jo 

5.3. järjestettäviin ESPN-bileisiin.  Katko  saisi  4€:n  lipuista  2€. Lippuja voisi myydä 3.–4.3. 
Edun aulassa 12 maissa ja mainintaa pyytää myös Indexin viikkotiedotteeseen. Hallikainen 

varmistaa kuitenkin ensin, ettei Katkolle olisi tiedossa yllättäviä kuluja yms.  

- Päätetään pitää Baaribileet T-klubin kanssa.   

- Päätetään kysellä kiinnostusta sitseihin rakennusinsinööreiltä tai muilta amkilaisilta 

14. Menneet tapahtumat 

- Ei käsittelemättömiä tapahtumia. 

15. Muut esille tulevat asiat 

- VIP-liput: Apollo haluaa ensin yhteistyötä (ESPN?), Monkeyssa saa lisäksi Party starterin (ei 

viikonloppuisin/erityispäivinä), Lynissä on nimet listalla, muista ei ole vielä kuulunut.  
- 14.4. on lukiolaisten päivä, esittelijöiksi Kurki, H. & T. Virtanen. 

- Määttä tekee Doodlen tyytyväisyyskyselyn suunnittelun ajankohdasta.  

- Pitäisi miettiä, mitä haluamme lahjaksi laitokselta. 

- Jäsenistöstä on tullut toive ensiapukurssista. Hinta? 

16. Seuraava kokous 

- Määttä tekee aiheesta Doodle-kyselyn. 

17. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 16:37. 
 

 

 

___________________ 

Jonna Määttä 
hallituksen puheenjohtaja 


