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Hallituksen kokous 02/15 
Pöytäkirja 
 
Aika:  21.1.2015 klo 17:01–19:14 
Paikka:  Educarium, hengailutila Mauno 
Paikalla:  Jonna Määttä, Henna Backman (saapui kohdassa 8), Emmi Hallikainen, Senni Kurki, Valtteri Nieminen 

(lähti kohdassa 11), Henna Virtanen, Laura Mettälä, Annina Lahdenperä, Anniina Putkonen 
Poissa:            Erkko Vanhakartano, Elena Zhbankova, Tiia Virtanen 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 17:01. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksin: kokouksen kellonajan lisäys. 

4. Pöytäkirjan 01/15 tarkastaminen 

- Hyväksytään tarkastettu pöytäkirja 01/15. 

5. Ilmoitusasiat 

- PRH-ilmoitus on tehty. 

- Kutsu TYYn alayhdistystoimijoiden koulutuksiin on saapunut.  

- Juhlikset aloittavat bilekatsaukset ensi viikolla. 

6. Tiliasiat 

- Hyväksytään Katkon tililtä Nina Lehdelle maksettu teatterimaksu 675€. 

- Jäsenistö maksaa teatterilipuista takaisin 22,5€/henkilö (32 maksanut, yksi puuttuu) ja 

Katko jää 45€ voitolle ryhmäalennuksen takia. 

- Määttä on yhteyksissä pankkiin ja selvittää pankkikorttiasian.  

- Joulukuun palvelumaksuja on mennyt Katkon tililtä automaattisesti 3,58€. 

- ABI-päivänä myytiin yksi laulukirja 7€ hintaan.  

7. Index-asiat  

- Winter Tourin lipunmyynti 3.2., 10.2. sekä 13.2. Assarilla, Index-huoneistolla ja Edun 

aulassa. Nieminen selvittää, voiko Katko pitää rastin Portissa. Kiinnostuneita rastin pitäjiä 

ovat ainakin Putkonen ja Lahdenperä, muita halukkaita kysellään puskaradion kautta. 

- Indexin hallitussitseille osallistuvat Määttä, H. Virtanen, Mettälä, Nieminen, Putkonen ja 

Kurki. Sitsit voi nyt maksaa Indexin tilille. 

8. Työelämäasiat 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



- Työelämäexcu on luvassa keväällä, työelämäpäivä taas syksyllä. 

- Hallitus suhtautuu myönteisesti ajatukseen alumnitoiminnan aktivoimisesta. Virtanen on 

yhteydessä alumneihin.  

- Index järjestää alkuvaiheen opiskelijoille työelämän ja opintojen yhteyttä selventävän 

kurssin, lisäinfoa myöhemmin.  

9. Kopoasiat 

- 27.1. pidettävä kopo-koulutus selkeyttänee ajankohtaisia asioita.   

- Ensikertalaiskiintiöitä suunnitellaan ja ministeriössä on puhuttu 80 prosentin kiintiöstä. Index 

ei puolla ehdotusta. 

- T. Virtanen ja Vanhakartano koettavat aktivoida tenttiarkiston kokoamista ja hyödyntämistä.  

10. Päivystys 

- Joka kuun ensimmäisenä tiistaina klo 11.45–12.15. 

- Päätetään, että Kurki ja Määttä vastaavat ensimmäisestä päivystyksestä 3.2. Tarjoiltavaa? 

11. Hengailuilta 

- Järjestetään edelleen kuukausittain, mutta päivää ja aikaa voisi vaihdella. 

- Päätetään järjestää ensimmäinen hengailuilta 3.2. alkaen klo 16. Teemana on fuksien 

toivoma haalarimerkkien ompelupiiri ja periaatteena ONM eli oma neula mukaan. 

Hyvinvointivastaava tekee fb-tapahtuman, some-vastaava mainostaa.  

- Tyytyväisyyskyselyyn voisi lisätä kysymyksen hengailuiltojen ajankohdasta. 

12. Liikunta-asiat 

- Lacrosse-tapahtumassa lajin esittelijänä toimiva henkilö on luvannut lisäinfoa viikolla 6. 

Alustavasti on puhuttu tiistaista ja maaliskuun alkupuolesta. H. Virtanen ehdottaa 

ajankohtaa 3.3. klo 16. 

- Vauhtisammakkojen juoksukoulutunnista ei toistaiseksi ole uusia uutisia. 

13. Tulevat tapahtumat 

- Osallistujien täytyy maksaa Indexin 29.1.2015 järjestettävät hallitussitsit. 

- T. Virtanen ja Zhbankova ovat menossa SPECIA-vastaavien tapaamiseen 22.1.2015. 

- 12.2.2015 järjestettäville ystävänpäiväsitseille ilmoittautuminen tapahtuu fb-ohjeiden 

mukaisesti 2.2. mennessä. Katkolle on varattu 40 paikkaa, yli jäävät pyritään myymään 

opexlaisille. Haalarimerkit on tilattu.  

- Selvitetään Laskiaisasia. 

- T. Virtanen, Zhbankova ja Määttä ovat kiinnostuneita 27.2.2015 järjestettävästä SPECIAn 

ainejärjestökoulutuksesta. 

- H. Virtanen yrittää vielä saada vastausta hallituksen vaihdon enemmistölle sopivasta 

ajankohdasta. Kurki selvittelee allasosaston ja saunatilojen varaamista. 

14. Menneet tapahtumat 

- Katkon ständi ei osoittautunut ABI-päivänä 15.1.2015 suurimmaksi vetonaulaksi johtuen 

ehkä osittain vähäisestä kokonaiskävijämäärästä ja osittain paikasta lääkisläisten 

ympäröimänä. Lippu olisi saanut olla esillä ja jossakin olisi ollut hyvä lukea selkeästi 



”kasvatustiede”. Esittely sen sijaan meni ihan hyvin, vaikka opintosisältöjen sijaan olisi 

voinut painottaa enemmän tulevaisuusnäkymiä ja käytännön opiskelijaelämää. 

15. Muut esille tulevat asiat 

- Hallikainen soittelee muun muassa Lyniin ja Monkeyhyn hallituslaisten VIP-korttien 

mahdollisuudesta. 

- Tulevaa tyytyväisyyskyselyä voisi suunnitella joku päivä epävirallisissa merkeissä kabinetissa. 

- Lappalainen on ilmoittanut Määtälle Katkon dropbox-tunnukset.  

16. Seuraava kokous 

- keskiviikkona 28.1. kello 16:00 Jonna Määtällä 

17. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 19:14. 

 

 

___________________ 

Jonna Määttä 
hallituksen puheenjohtaja 
 


