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Hallituksen kokous 04/15 
Pöytäkirja 
 
Aika:  Keskiviikko 4.2.2015 klo 12:06–14:10  
Paikka:  Macciavellin kabinetti 
Paikalla:  Jonna Määttä, Elena Zhbankova, Henna Backman, Senni Kurki, Valtteri Nieminen (lähti kohdassa 12), 

Henna Virtanen, Laura Mettälä, Annina Lahdenperä, Anniina Putkonen, Emmi Hallikainen (saapui 
kohdassa 5), Nina Lehti 

Poissa:             Erkko Vanhakartano, Tiia Virtanen 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 12:06. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjan 03/15 tarkastaminen 

- Hyväksytään tarkastettu pöytäkirja 03/15.  

5. Ilmoitusasiat 

- PRH-ilmoitus on hyväksytty. 

- Pöytämainosten jakeluhakemukseen ei ole vielä vastattu. 

- Tuutorhaku on käynnissä ja päättyy 2.3. 

- Eduxin edustajia saapuu vierailulle hallituksen kokoukseen. Määttä on yhteyksissä 

ajankohdasta Asta Vainionpäähän. 

- Lahdenperä on lähettänyt hallituksen tervehdykset Opexille ja Suomen kasvatustieteellisille 

tiedekunnille. Indexin jäsenjärjestöjäkin voisi vielä tervehtiä. 

6. Haku Turun ylioppilaslehden jakajaksi 

- Päätetään, että Määttä lähettää hallituksen puolesta hakemuksen sekä TYSin asuntoihin 

jaettavien Tylkkärien että kaupunkinumeroiden jakajaksi. Auton saisi lainaksi luultavasti 

ainakin Putkoselta ja bensarahat voisi maksaa palkkiosta. Vujutoimikuntakin voisi jatkossa 

osallistua. 

7. Tiliasiat 

- Pankissa kävi ilmi, että Annika Oksanen on vielä merkittynä tilinkäyttöoikeudelliseksi ja 

pöytäkirjan tilioikeuskohtaa on muokattava tarkemmaksi. Kaikkien kortin saajien on myös 
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käytävä pankissa yhdessä vaadittavien allekirjoitusten takia. Talousvastaava ei oikeastaan 

tarvitse pankkikorttia. 

- Viherä lähettää kadeteille Katkon tilinumeron, jotta he voivat maksaa oman puoliskonsa 

syksyn kadettibileiden ruokakuluista. 

- Päätetään kirjata yksi viime syksyltä maksamatta jäänyt 10€ fuksisitsimaksu luottotappioihin. 

- Päätetään maksaa Määtälle Katkon tililtä 20€ PRH-maksusta. 

- Päätetään maksaa Määtälle Katkon tililtä 1,30€ maidosta. 

8. Index-asiat 

- Katko pitää rastin Portissa Winter tourin yhteydessä 17.2. 

- Kurki osallistuu ympäristövastaavien kokoukseen. 

- Lähiöbaarikierros on tulossa myöhemmin keväällä. 

9. Työelämäasiat 

- Turun LinkedIn-koulutus on 18.2. Tilaa on vielä jokusia paikkoja. 

10. Kopoasiat 

- Zhbankova on perehdyttänyt uuden hallopedin Linda Blomqvistin. 

11. Liikunta-asiat 

- H. Virtanen kokoaa kasvis-listalle liikuntakatsauksen ja esittäytyy samalla jäsenistölle. 

- Lacrosse-yhteyshenkilö ei ole vielä vastannut. H. Virtanen ehdottaa alustavasti ajankohtaa 

11.3. kello 16. 

- Vauhtisammakoilta tuli vastaus, mutta tuntihinnasta on vielä epäselvyyttä. Vaihtoehtoinen 

liikuntatapahtuma voisi olla jonkinlainen vesiurheilu. 

12. Projektiasiat 

- Määttä on kysynyt kuntanauhasta ja lipunkantovyöstä TYYn alayhdistysvastaavalta, 

odotetaan vastausta. 

- Katkon nettisivujen haalarimerkkikuvat on päivitettävä. K-merkkejä ja Opinnot Katkolla -

merkkejä pitäisi tilata lisää. Kurki tiedustelee hintaa. 

- Vuosijuhlatoimikunnasta on infottava jäsenistöä, Kurki laittaa viestin kasvis-listalle. 

Kiinnostuneeksi ilmoittautumisen tulisi tapahtua 20.2. mennessä, mutta sen ei tarvitsisi olla 

sitova.  

13. Tulevat tapahtumat 

- 12.2. järjestettävien Ystävänpäiväsitsien paikat ovat täyttyneet hyvin. 

- Hallituksen vaihto 16.2. tapahtuu nyyttärimeiningillä. 

- Määttä ja H. Virtanen järjestävät laskiaismenoihin liittyvät tarjoilut Maunossa aamupäivällä 

17.2. 

- T. Virtanen, Zhbankova ja Määttä osallistuvat SPECIAn ainejärjestökoulutukseen 27.2. 

- SPECIAn CV-klinikka on 4.3.  

- 20.3. koittavalle SPECIAn työelämäexculle on varmistunut 10 henkilön kiintiö. SPECIA 

tarjoaa lounaan, muttei yöpymistä. Palataan osallistujien valintatapaan myöhemmin. 

14. Menneet tapahtumat 



- Indexin hallitussitseiltä 29.1. ”ei mitään raportoitavaa”.. 

- 31.1. ollut Seili-näytelmä oli hyvä, biisit olivat kivoja.  

- Helmikuun 3.2. pidetyssä päivystyksessä voitettiin myyntituotoissa se, mikä hävittiin 

kävijämäärässä. 

- Helmikuun hengailuillassa 3.2. oli teeman mukaisesti jopa kolme innokasta käsitöiden 

tekijää! Tulevaisuudessa ohjatumpikin toiminta voisi olla hyvä idea.  

15. Muut esille tulevat asiat 

- Lahdenperä voi välittää kasvis-listalle politiikkaa ja uskontoa sivuavia tiedotuksia oman 

harkintansa mukaan. 

- Katkon erinäisten salasanojen vaihto. 

16. Seuraava kokous 

- 12.2. klo 12:00 Macciksen kabinetissa. 

17. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 14:10. 

 

 

___________________ 

Jonna Määttä 
hallituksen puheenjohtaja 
 


