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Hallituksen kokous 01/15, Järjestäytymiskokous 
Pöytäkirja 
 
Aika:  14.1.2015 klo 16:28-19:00 
Paikka:  Jonnan luona 
Paikalla:  Jonna Määttä, Elena Zhbankova, Laura Mettälä, Tiia Virtanen, Anniina Putkonen, Henna Backman, 

Valtteri Nieminen (lähti kohdassa 11), Annina Lahdenperä, Henna Virtanen, Senni Kurki, Emmi 
Hallikainen (saapui kohdassa 4) 

Poissa:      Erkko Vanhakartano 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 16:28. 

2. Kokouksen sihteerin valinta 

- Valitaan sihteeriksi Laura Mettälä. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksin: kohtien 8 ja 17 vuosiluvut, puuttuvien pestien 

(tilavastaava, lippu-upseeri, SPECIA-vastaava, varapuheenjohtaja) lisääminen kohtaan 8 

sekä kohdan 19 (Index-asiat) lisääminen. 

5. Hallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta päättäminen 

- Päätetään tarkastaa aina seuraavassa kokouksessa. 

6. Pöytäkirjan 31/12 tarkastaminen 

- Hyväksytään tarkastettu pöytäkirja 31/12. 

7. Ilmoitusasiat 

- PRH-ilmoitus: Ruohonen perehdyttää Backmanin tehtävään. Palataan asiaan ensi 

kokouksessa. 

8. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2015 

- sihteeriksi valitaan Laura Mettälä  

- ulkosuhdevastaaviksi valitaan Elena Zhbankova ja Tiia Virtanen 

- työelämävastaaviksi valitaan Tiia Virtanen ja Elena Zhbankova 

- talousvastaavaksi valitaan Henna Backman 

- juhlavastaaviksi valitaan Senni Kurki ja Emmi Hallikainen 

- kulttuurivastaavaksi valitaan Laura Mettälä 

- opinto-/koulutuspoliittisiksi vastaaviksi valitaan Tiia Virtanen ja Erkko Vanhakartano 
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- tuutorvastaavaksi valitaan Anniina Putkonen 

- tiedotusvastaaviksi valitaan Anniina Putkonen ja Annina Lahdenperä 

- projektivastaavaksi valitaan Senni Kurki 

- kv-vastaavaksi valitaan Erkko Vanhakartano 

- liikuntavastaavaksi valitaan Henna Virtanen 

- hyvinvointivastaavaksi valitaan Henna Virtanen 

- Wirike-vastaavaksi valitaan Emmi Hallikainen 

- tilavastaavaksi valitaan Annina Lahdenperä 

- lippu-upseeriksi valitaan Jonna Määttä 

- SPECIA-vastaaviksi valitaan Tiia Virtanen ja Elena Zhbankova 

- varapuheenjohtajiksi valitaan Elena Zhbankova 

9. Toimenkuvien sisällöstä päättäminen 

- Tiedotusvastaavia on nykyään kaksi, joista toinen vastaa somesta (Instagram, Facebook) ja 

toinen sähköpostilistoista, tapahtumakalenterista ja Katkon nettisivuista.   

- Projektivastaava käynnistää vuosijuhlatoimikunnan toiminnan ja huolehtii hallituksen ja 

vuosijuhlatoimikunnan välisestä tiedotuksesta.  

- Tilavastaava vastaa tilojen toimivuudesta ja siisteydestä yhdessä Opexin kanssa.  

- Lippu-upseeri huolehtii lipusta ja osallistuu lippukulkueisiin. 

10.  Hallituksen toimintaperiaatteet 

- kokoontumistiheys: Päätetään kokoontua suunnilleen kerran viikossa.  

- kokouskäytännöt: Noudatetaan yleisiä käytöstapoja ja saavutaan paikalle ajoissa. Rupattelu 

jätetään kokousten ulkopuolelle, mutta puheenvuoroja ei kuitenkaan jaeta erikseen, eikä 

Määttä halua alkaa paukuttaa nuijaa. Riitatilanteissa käännytään puheenjohtajan tai 

hyvinvointivastaavan puoleen. Tarjottavaa järjestää mahdollisuuksien mukaan se, jonka 

luona kokoustetaan. 

- toimenkuvien hoitaminen käytännössä: Hoidetaan itsenäisesti ja raportoidaan kokouksissa, 

mutta tarvittaessa apua tai tehtävien delegointia.  

- hallituksen velvollisuudet ja vastuut: Velvollisuutena toteuttaa syyskokouksessa määrätty 

toimintasuunnitelma sekä vastuu budjetista, jäsenistön etujen ajamisesta ja Katkon 

edustamisesta tilaisuuksissa. 

11. Hallitustyön käynnistäminen  

- Esittäydytään Katkon jäsenistölle ilmoittamalla viikkotiedotteessa, että hallitus on 

järjestäytynyt ja lisätään yksilökuvat Katkon nettisivuille. 

- Jokainen käynnistää oman vastuualueensa toiminnan ottamalla yhteyttä perehdyttäjäänsä. 

- Tapahtumista ja muista ajankohtaisista asioista tiedotetaan sähköpostilistoilla, Facebookissa ja 

Katkon nettisivuilla. 

12. Wirike-lehden toimittamisesta päättäminen: 

- Hallikainen on käynnistänyt prosessin. Palataan asiaan seuraavassa kokouksessa, kun Milla 

Kruskopf on infonnut tarkemmin, missä mennään. 



13. Tilikäyttöoikeudet 

- Poistetaan tilikäyttöoikeudet Milja Lappalaiselta, Tiia Ruohoselta ja Tanja Viherältä.  

- myönnetään tilikäyttöoikeudet Jonna Määtälle, Henna Backmanille ja Senni Kurjelle. 

14. Nimenkirjoitusoikeudet 

- poistetaan nimenkirjoitusoikeudet Milja Lappalaiselta ja Meeri Sarkkiselta.  

- myönnetään nimenkirjoitusoikeudet Jonna Määtälle ja Elena Zhbankovalle. 

15. Tiliasiat 

- Ei esille tulevia asioita. 

16. Päätetään toteuttaa jäsenistön tyytyväisyyskysely 

17. Kehitysehdotuksia vuodelle 2015 

- Korostetaan edelleen ilmoittautumisen sitovuutta. 

18. Tulevat tapahtumat 

- Abipäivä 15.1.2015: Mettälä ja Kurki menevät ständille. Hallikainen, Yli-Jaskari ja Nieminen 

pitävät abeille esittelyn. 

- SPECIA-vastaavien tapaaminen 22.1.2015: T. Virtanen ja Zhbankova menevät. 

- SPECIAn ainejärjestökoulutus 27.2.2015: Halukkaat osallistuvat, sallittu osallistujamäärä 

selvitettävä. 

- Katkon ja Opexin ystävänpäiväsitsit 12.2.2015: Ystävänpäiväsitsien jälkeen ei ole baaribileitä, 

ne on järjestettävä muuna ajankohtana. 

- Liikuntatapahtuma: H. Virtanen tiedustelee vielä lisää, mutta kiinnostusta järjestää 

mahdollisesti maaliskuun alkuun sijoittuva lacrosse-tapahtuma on. Virtanen kyselee myös 

Vauhtisammakoista juoksukoulutunnin mahdollisuutta. 

- Hallituksen vaihto: H. Virtanen tekee Facebook-tapahtuman ja kyselyn siitä, mikä viikko sopisi. 

Aktiviteetiksi ehdotettu hohtogolfia. Etkot/jatkot? 

19. Index-asiat:  

- Hallitussitseille on ilmoittauduttava 19.1. mennessä laittamalla Niemiselle sähköpostia. 

- Winter Tour 17.2.2015: Katko pitää rastin.  

20. Muut esille tulevat asiat: 

- Vanhakartano on Australiassa suorittamassa työharjoittelua vappuun saakka. Tämän ajan hän 

suorittaa niitä tehtäviä, joita kykenee etänä tekemään. 

- Johtokunnan opiskelijaedustaja on eronnut, joten kiinnostuneelle katkolaiselle olisi kyseinen 

paikka avoinna. 

21. Seuraava kokous 

- keskiviikkona 21.1. klo 17:00 Edulla 
22. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 19:00. 

 

___________________ 
Jonna Määttä 
hallituksen puheenjohtaja 


