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Hallituksen kokous 08/15 
Pöytäkirja 
 
Aika:  torstai 5.3.2015 klo 12:00–14:14 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 
Paikalla:  Jonna Määttä, Elena Zhbankova, Emmi Hallikainen, Valtteri Nieminen (saapui kohdassa 10), Henna 

Virtanen, Laura Mettälä, Annina Lahdenperä, Senni Kurki (saapui kohdassa 11) 
Poissa              Erkko Vanhakartano, Anniina Putkonen, Tiia Virtanen, Henna Backman 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 12.34. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjan 07/15 tarkastaminen 

- Hyväksytään tarkastettu pöytäkirja 7/15. 

5. Ilmoitusasiat 

- 11.3. lisää TYYn koulutuksia alayhdistyksille: taloudenhoitaja- ja toiminta-avustuskoulutus 

- Kutsu Helsingin erityispedagogiikan ainejärjestön Erikeepperi ry:n 24.4. järjestettäville 

vuosijuhlille on saapunut. Hallikainen saattaisi olla kiinnostunut.  

6. Tiliasiat 

- Ystissitseistä voittoa 15€. 

- Opex on maksanut Katkolle sitseistä 485,20€. 

7. Index-asiat 

- Vappua aletaan pian suunnitella. 

8. Työelämäasiat 

- 4.3. oli CV-klinikka ja työnhakuinfo. CV-klinikka oli täynnä. Infossa oli vain viisi osanottajaa, 

mutta vinkit olivat hyödyllisiä ja sai kysellä paljon. Zhbankova lähettää diat kasvis-listalle.  

- Zhbankova laittoi kasvislistalle infoa työelämäexcusta. Ilmoittautuneita on vasta 8, arvonta 

tarvittaessa maanantaina 9.3. 

- On Turun vuoro kirjoittaa SPECIAn lehteen kolumni. Juttu voi olla aika rento ja sen pitäisi 

olla valmis huhtikuussa. Hallikainen kirjoittelee? 

9. Kopoasiat 

- KTL:n ensikertalaiskiintiöksi ehdotettu 70 %.  

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



- Fuksit ovat vastanneet kyselyyn hakuprosessista ja pääainevalinnasta, ensi vuonna 

luultavasti samanlainen hakuprosessi. 

- T. Virtanen laittaa tällä viikolla viestiä eteenpäin KTL:n IT-kurssista. SPECIA voisi ehkä 

sponsoroida? 

- Päätetään ottaa palautelaatikko taas käyttöön. 

- Määttä, Riuttula ja Blomqvist ovat puhuneet halloped-asioista. KTL:n halloped-listasta on 

ollut epäselvyyttä.  

- Määttä, Riuttula, ja TYYn kopo menevät tapaamaan dekaania. 

- On keskusteltu tiiviimmästä yhteistyöstä Opexin ja Katkon välillä. 

10. Liikunta-asiat 

- H. Virtanen tekee liikuntatapahtumakyselyn ja hengailuilta-tapahtuman fb:iin. 

- Voisiko Katko osallistua Opexin liikuntavuoroihin ja Opexin tanssiryhmään? 

11. Projektiasiat 

- vuosijuhlat 2016: Tylkkärin jakajia tarvitaan 13.3., vujutoimikunta voisi kysellä vielä 

jäsenistöltä. Jakajille jotain etua vujuihin liittyen? 

- Lipunkantovyöstä ei uutta. 

- Päätetään tilata haalarimerkit, vaikka kunnianauhan takia tarvitsisi hiukan muuttaa 

budjettisuunnitelmaa. Kartelli sponsoriksi?  

- Määttä kyselee mahdollisuudesta tilata vain 10 metriä kunnianauhaa.  

12. Tulevat tapahtumat 

- ESPN-bileet 5.3.: Lippuja on myyty vain vähän, mutta kauppislaiset ovat olleet 

ymmärtäväisiä. 

- Tiedekunnan strategiapäivät 6.3.: Määttä ja Hallikainen osallistuvat. 

- Maaliskuun hengailuilta 18.3.: Opexilla ei olekaan bingokonetta, Lahdenperä tuo palkintoja. 

- Lacrosse 10.3.: Ilmoittautuneita 15. H. Virtanen tekee tapahtumasta jutun Wirikkeeseen. 

- Specian työelämäexcu 20.3.  

- Ryhmäilmoittautuminen I/O Speksiin taitaa olla liian myöhäistä. 

- Katkon kevätkokous 30.3. klo 17.  

- Kasvisristeily 8.4.: Ei vieläkään fb-tapahtumaa, Hallikainen muistuttelee. 

- Lukiolaisten päivä 14.4.: Esittelemään menevät Nieminen, Kurki ja Virtaset? 

- Baaribileet Asteriskin kanssa 15.4. 

- Baaribileet T-klubin ja Statistikan kanssa. 

- Raksasitsit luultavimmin tulossa ennen huhtikuun puoliväliä. 

13. Menneet tapahtumat 

- 27.2. SPECIAn ainejärjestökoulutuksessa ei ollut mitään erityisen uutta ja ihmeellistä, mutta 

ryhmätöiden aikana sai tutustua muihin. Katkolaiset saivat myös (erityisesti Zhbankovaa 

ilahduttaneen) uuden nimen: Katkon katkikset. 

- Maaliskuun päivystys 3.3.: Ei mielellään jatkossa päivystyksiä aulassa. 

- Specian CV-klinikka 4.3. 



14. Wirike 

- Voisi kysellä sponsoria (baareista), Backman ehkä kiinnostunut hommasta? Lahdenperä 

kyselee mahdollisuutta painattaa ilmaiseksi muutama lehti. 

- Kantanen ei ole vielä vastannut avunpyyntöihin InDesignin käytössä. 

- Vapputervehdykseksi sopisi kuva hallituksesta leikkikentällä. 

15. Kulttuuri 

- Mettälä selvittää tarkemmin tarjolla olevia stand up -tapahtumia. 

16. Muut esille tulevat asiat 

- Maunon siivouskuukausi, Lahdenperä ja H. Virtanen siivoavat. 

- 9.3. voisi miettiä tyytyväisyyskyselyä ennen kuutta Gadossa. 

17. Seuraava kokous 

- Määttä tekee aiheesta Doodle-kyselyn. 

18. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 14.14. 

 

 

 

___________________ 

Jonna Määttä 
hallituksen puheenjohtaja 
 


