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Hallituksen kokous 03/15 
Pöytäkirja 
 
Aika:  Keskiviikko 28.1.2015 klo 18:11–20:26 
Paikka:  Jonna Määtän luona 
Paikalla:  Jonna Määttä, Elena Zhbankova, Henna Backman, Tiia Virtanen, Emmi Hallikainen, Senni Kurki, Henna 

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

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 18:11. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjan 02/15 tarkastaminen 

- Hyväksytään tarkastettu pöytäkirja 02/15. 

5. Ilmoitusasiat 

-  Määttä on lähettänyt Katkon hakemuksen TYYn pöytämainosten jakelijaksi. Vastausta ei ole 

vielä kuulunut. 

- VIP-korttiasia on edennyt Apollon osalta ja se on ilmaissut neuvotteluhalukkuutensa myös 

muusta yhteistyöstä.  

- Juhlikset ovat kartoittaneet muiden ainejärjestöjen yhteistyöhalukkuutta baaribileiden 

merkeissä, toistaiseksi Putex ja Kompleksi ovat ilmaisseet kiinnostuksensa. 

6. Tervehdykset yhteistyötahoille 

- Lahdenperä lähettää Opexille, Putkonen tekee laitoksen väelle, Index-huoneistolle ja 

Maunoon paperiset tervehdykset kuvilla ja yhteystiedoilla varustettuina.  

7. Tiliasiat 

- Ei esille tulevia asioita. 

8. Index-asiat 

- Ei esille tulevia asioita. 

9. Työelämäasiat 

- Päätetään käyttää Katkon SPECIAn fuksihaasteessa voittamat 500€ työelämäexcun sijaan 

esimerkiksi syksyllä järjestettävien työelämämessujen matkakuluihin, jotta suurempi osa 

jäsenistöstä pääsisi osalliseksi palkintorahoista. 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



- Päätetään äänestyksellä, että Katko kannattaa 10 jäsenen osallistumista 20.3. 

järjestettävään työelämäexcuun, jossa päästään vierailemaan myös työpaikoilla sen sijaan, 

että 20 jäsentä osallistuisi luennolle. Exculle pääsijöiden valinnassa pohditaan webropol-

kyselyn tekemistä ja vuosikurssin sekä motivaation huomioimista tai arvontaa. Päätetään 

palata asiaan, kun tarkempi ohjelma on varmistunut. 

- SPECIAn järjestöasiamies pitää CV-klinikan ja luennon Edulla 4.3. kunhan vähintään 6 

henkilöä osallistuu. 

- SPECIA-edustajat saapuvat syksyllä Edulle 30-vuotisjuhlakiertueen merkeissä. Katko hankkii 

tarjottavat, jotka SPECIA kuitenkin tarjoaa.  

- 16.–17.2. järjestetään LinkedIn-koulutus Helsingissä. Turun vastaavan koulutuksen 

tarkempaa päivää ei ole vielä tiedossa.  

10. Kopoasiat 

- Tenttiarkiston päivittäminen etenee. 

- Kesätentit voi todennäköisimmin tulevana kesänä suorittaa sähköisinä tentteinä. Näiden 

loistouutisten lisäksi laitosneuvotteluissa oli tarjottu myös uskomattoman hyvät 

voisilmäpullat. 

11. Liikunta-asiat 

- Lacrosse-tapahtumasta odotellaan edelleen viikolla 6 saapuvia lisätietoja. 

- Vauhtisammakoilta ei ole vieläkään kuulunut vastausta, H. Virtanen yrittää seuraavaksi 

soittamista. 

12. Projektiasiat 

- Kunniamerkkeihin tarvittavaa nauhaa on hankittava lisää. Määttä selvittelee, mistä sitä saa. 

- TYYltä voi hakea projektiavustusta lipunkantovyön hankintaan. Nieminen on aiemmin 

lupautunut hoitamaan asiaa. 

- Backman tekee inventaarion haalarimerkeistä, kangaskasseista ja laulukirjoista, jotta 

lisätilausten tarve selviää.  

13. Tulevat tapahtumat 

- Indexin hallitussitsit ovat 29.1. Sitsaajat koristautuvat katkonpunaisin koristekukin. 

- 31.1. järjestettävän Seili-teatteriesityksen lippujen saamisen ajankohdasta on infottu 

heikosti. Asiaa selvitellään. Tulevaisuudessa liput olisi hyvä jakaa halukkaille jo ennen 

näytöstä. 

- Päätetään mainostaa helmikuun 3.2. pidettävää päivystystä Instagramissa ja 

viikkotiedotteessa. Mettälä tuo päivystykseen piparipaketin. 

- Kurki leipoo jotakin 3.2. järjestettävään hengailuiltaan. Varmistetaan vielä, ettei Opexilla ole 

samaan aikaan kokousta. 

- 12.2. järjestettävien Ystävänpäiväsitsien jatkot ovat Showroomissa. Ilmoittautuminen on jo 

käynnissä ja paikkoja jäljellä enää 10. 

- Hallituksen vaihto tapahtuu 16.2. Kurki on varannut allasosaston. 



- Päätetään järjestää ennen Fastlaskiaisen yhteydessä ollut pulla- ja kaakaotarjoilu Winter 

Tourin yhteydessä 17.2. Sovitaan yksityiskohdista tarkemmin myöhemmin. 

- 27.2. järjestettävästä SPECIAn ainejärjestökoulutuksesta ovat erityisen kiinnostuneita T. 

Virtanen ja Zhbankova. Kysytään vielä Niemisen ja Lahdenperän mielipidettä. 

14. Menneet tapahtumat 

- Ei käsittelemättömiä menneitä tapahtumia. 

15. Muut esille tulevat asiat 

- Putkonen lisää Katkon nettisivuille vuoden 2015 toimintasuunnitelman sekä tilavastaavan ja 

lippu-upseerin pestien kuvaukset. 

16. Seuraava kokous 

- Keskiviikkona 4.2. klo 12:00 Macciksen kabinetissa. 

17. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 20:26. 

 

 

___________________ 

Jonna Määttä 
hallituksen puheenjohtaja 
 


