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Hallituksen kokous 05/15 
Pöytäkirja 
 
Aika:  Keskiviikko 12.2.2015 klo 12:09–13:58  
Paikka:  Macciavellin kabinetti 
Paikalla:  Jonna Määttä, Henna Backman, Senni Kurki, Valtteri Nieminen (lähti kohdassa 11), Laura Mettälä, 

Annina Lahdenperä, Anniina Putkonen, Elena Zhbankova (saapui kohdassa 6) 
Poissa:            Tiia Virtanen, Emmi Hallikainen, Henna Virtanen, Erkko Vanhakartano 
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 12:09. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjan 04/15 tarkastaminen 

- Hyväksytään tarkastettu pöytäkirja 04/15.  

5. Ilmoitusasiat 

- Määttä on lähettänyt Katkon hakemuksen Tylkkärin jakajaksi. 

6. Tiliasiat 

- Hyväksytään Katkon tililtä Määtälle maksettu maitoraha 1,30€. 

- Vanhaa kirjanpito-ohjelmaa ei saa Backmanin Macille. Pohditaan, miten ongelma kannattaisi 

kiertää vai onko helpompaa vaihtaa ohjelmaa. Nieminen miettii vaihtoehtoja. 

- Katkon ja Opexin talousvastaavat ja juhlikset selvittävät ystissitseihin liittyvien kustannusten 

jakamisen. 

- SPECIAn pitäisi maksaa 500€ palkintosumma pian Katkon tilille. 

- Määttä ja Kurki hoitavat pankkikorttiasiaa ensi viikolla pankissa.                 

7. Index-asiat 

- Katkon rastia pitäisi miettiä 17.2. koittavaa Winter touria varten.  

- Päiväsitsit tullaan järjestämään ennen vappua Tarmon talolla. 

- Kohta ilmestyy indeksi-lehti. 

8. Työelämäasiat 

- 20.3 koittavalle työelämäexculle osallistuvien tiedot on ilmoitettava 10.3. mennessä. Päivän 

koko ohjelmaa ei ole vielä ilmoitettu. Päätetään, että kaikista reiluin tapa on arpoa 

osallistujat. Zhbankova ja T. Virtanen infoavat tuonnempana jäsenistöä excusta. 
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- LinkedIn-koulutuksen ilmoittautuminen on umpeutunut.  

- Alumni Laura Heinonen on nostanut esiin alumnitoiminnan kehittämisen tarpeen etenkin 

erityispedagogiikan opiskelijoiden kohdalla.  

9. Kopoasiat 

- Koponeuvoston kokous tulossa. 

10. Liikunta-asiat 

- Lacrosse-tapahtuman voisi toteuttaa Caribian tiloissa. Lacrosse-ohjaus maksaa 60€ ja 

tilavuokra 45€.  

11. Projektiasiat 

- Lipunkantovöitä saa Helsingin lipputehdas Oyltä hintaan 68€. Kurki hakee projektiavustusta. 

- Kuntanauhaa saa Hyrsky Oyltä. Määttä hoitaa asiaa. Projektiavustustakin voisi yrittää hakea. 

- Kurki kyselee vielä haalarimerkkien hinnoista. 

- Vuosijuhlatoimikunnasta kiinnostuneita on ollut, odotellaan loppuja hakemuksia 20.2. asti. 

12. Tulevat tapahtumat 

- 12.2 järjestettäville ystävänpäiväsitseille kaipaillaan siivousapua toisin kuin aiemmin luultiin. 

- Hallituksen vaihto 16.2.  

- Laskiaismenojen 17.2. menu voisi koostua DIY-laskiaispullista ja mikrokaakaosta. Määttä 

ostaa aineksia. 

- Zhbankova on ilmoittanut SPECIAn 27.2. järjestettävään ainejärjestökoulutukseen menijät. 

- SPECIAn CV-klinikalle 4.3. mahtuu noin 10–12 osallistujaa.  

- Specian työelämäexcu 20.3. 

- Jyväskylä on ehdottanut Turun satamasta 8.4. lähtevää kasvisristeilyä hintaan 22€/henkilö. 

Jäädään odottamaan lisätietoja. 

13. Menneet tapahtumat   

- Ei käsittelemättömiä menneitä tapahtumia. 

14. Muut esille tulevat asiat 

- Asta Vainionpäälle kävisi Eduxi-vierailun ajankohdaksi seuraava viikko. Vierailu voisi 

tapahtua myös epävirallisesti lounaan yhteydessä.  

- Backman kyselee mahdollista sponsoria Katkon tietokoneelle vastineeksi mainoksesta 

nettisivuilla. 

- TuKYn bilejaoston henkilö oli tiedustellut Katkon roolia ”melko suurena toimijana”, mikä 

aiheutti hiukan hilpeyttä hallituslaisissa. 

15. Seuraava kokous 

- Määttä tekee aiheesta doodle-kyselyn. 

16. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen kello 13:58. 

 

___________________ 

Jonna Määttä 



hallituksen puheenjohtaja 
 


