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Hallituksen kokous 10/15 
Pöytäkirja 
 
Aika:  keskiviikko 25.3.2015 klo 13:22–14.33 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 
Paikalla:  Jonna Määttä, Elena Zhbankova, Henna Backman, Emmi Hallikainen, Senni Kurki (saapui kohdassa 8), 

Valtteri Nieminen, Henna Virtanen, Laura Mettälä, Anniina Putkonen 
Poissa:            Erkko Vanhakartano, Tiia Virtanen, Annina Lahdenperä 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 13:22. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjan 09/15 tarkastaminen 

- Hyväksytään tarkastettu pöytäkirja 9/15.     

5. Ilmoitusasiat 

- Ei esille tulevia asioita. 

6. Tiliasiat 

- Kaikki ovat maksaneet lacrossen 14 x 3€. 

- Hyväksytään Turku Titans Lacrosse Club ry:lle maksettu lacrosse-maksu 60€. 

- Tarmon talon ja Caribian tilalaskuja ei ole vielä tullut. 

- Kaikki ovat maksaneet Ysissitsit 5 x 10€ + 28 x 12€. 

7. Kopoasiat 

- Syksyllä on toteutumassa KTL:n pääaineopiskelijoille IT-kurssi (2 op), jos ilmoittautujia tulee 

vähintään 8. 

- Lahtivuori on kiinnostunut harjoittelutyöryhmän jäsenyydestä, muut vanhat jäsenet eivät 

todennäköisesti aio jatkaa. Tiedotetaan vapaista paikoista kasvis-listalla. 

- Määtän ollessa pois Zhbankova koordinoi tapaamista Opexin kopojen, Riuttulan sekä 

Blomqvistin kanssa. Tapaamisen olisi hyvä olla ennen dekaanin tapaamista.   

8. Työelämäasiat 

- Excu oli ollut raskas, mutta mielenkiintoinen ja monipuolinen. Oli ollut hienoa päästä 

konkreettisesti työpaikoille näkemään työympäristöä ja -ilmapiiriä.  

9. Tulevat tapahtumat 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



- Katkon kevätkokous 30.3.: Pidetään klo 17 Pub5:ssa. Hallikainen huolehtii tarjoiltavat. 

- Lukiolaisten päivään 14.4. menevät T. & H. Virtanen ja Kurki. Nieminen ei pääsekään. 

- ”Raksasitsit” 16.4.: Fb-tapahtuma julkaistaan pian. Varsinaisena teemana on ”masquerade” ja 

sitsipaikkana toimii Tarmon talo. Katko järjestää jatkot. 

- Lyni on ”varattu loppuelämäksi”, joten Hallikainen ja Kurki kyselevät baaribileiden (23.4.?) 

paikaksi vielä Monkeyta ja Yökerhoa. 

- Siivouslupaus -kampanja tulossa vapun aikoihin. 

- Katkon kevätpiknik 26.4. 

10. Menneet tapahtumat 

- Lacrossessa (10.3.) pääsi harjoittelemaan kuljetusta, heittoa sekä peliä ja myös esittelijä oli 

ollut mukava. Hauskaa oli ollut, vaikka Nieminen kaipasikin enemmän kontaktipeliä.  

- Specian työelämäexcu 20.3. 

11. Wirike 

- Etenee, mutta ei ongelmitta…  

12. Tyytyväisyyskysely 

- OK. Lahdenperä julkaisee, kun ehtii. 

13. Projektiasiat 

- Kurki yritti tilata lipunkantovyön, mutta tunnistautumisessa oli ongelmia. Vyön voi kuitenkin 

tilata myös laskulla. 

- Kuntanauhasta ei uutta. 

- Päätetään tilata K-merkit Promlerilta ja vappumerkit sekä Masquerade-merkit Merkilliseltä. 

14. Kulttuuriasiat 

- Vastausta Naurun Tasapaino stand up -tapahtuman suhteen odotellaan. 

15. Liikunta-asiat 

- Keväällä ei järjestetä enää toista liikuntatapahtumaa. 

- Liikuntakyselyssä eniten kannatusta on saanut Megazone. Sen voisi toteuttaa syksyllä. 

- Turun yliopiston sählyturnaukseen voisi koota joukkueen katkolaisista, ilmoittauduttava on 

viimeistään 1.4. Päätetään tiedottaa kasvis-listalla ja somessa. 

16. Index-asiat 

- Dublinin excursion ilmoittautuminen on ollut. Kiintiötä suurennettiin ja kaikki mahtuivat 

mukaan.  

- Den glider Index -tapahtuman joukkueisiin noin neljä jäsentä, lajina ainakin pöytälätkä ja 

luvassa paljon palkintoja. 

17. Muut esille tulevat asiat 

- Määttä lähtee reissuun, varapuheenjohtaja hoitaa pj:n tehtäviä sillä aikaa. 

- Seuraavalla kerralla voisi kokousten sopimisessa palata käyttämään Doodlea, sillä Foodle ei 

saavuttanut suurta suosiota. 

- SPECIAn lehteen Hallikaisen kirjoittaman kolumnin deadline on vasta 18.5. 

- T. Virtanen on huolehtinut tyytyväisyyskyselyn yhteydessä arvottavat leffaliput. 



18. Seuraava kokous 

- Seuraavalla viikolla ei virallista kokousta, mutta kevätkokousta voi tulla valmistelemaan puoli 

neljän jälkeen. 

19. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 14:33. 

  

 

___________________ 

Jonna Määttä 
hallituksen puheenjohtaja 


