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Hallituksen kokous 01/16, Järjestäytymiskokous 
Pöytäkirja 
 
Aika:   11.1.2016 klo 15:01-17:03 
Paikka:  Macciavelli 
Paikalla:  Jonna Määttä, Johanna Puntanen (saapui kohdassa 8), Tira Kivilähde (saapui 

kohdassa 8), Heidi Mäkelä, Pinja Wahlstén, Iisa Niemi (saapui kohdassa 8 ja 
lähti kohdassa 9), Emmi Hallikainen, Lassi Rantanen, Erika Alho, Anna 
Koskinen, Emma Tuomola (saapui kohdassa 8 ja lähti kohdassa 11) 

Poissa: Noora Liimatta 
 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 15.01. 

2. Kokouksen sihteerin valinta 

- Valitaan sihteeriksi Heidi Mäkelä. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: Kohtien 8 ja 18 vuosilukujen ja 

päivämäärien korjaaminen, puuttuvien pestien (ympäristövastaava ja 

varapuheenjohtaja) lisääminen kohtaan 8. 

5. Hallituksen kokousten pöytäkirjojen tarkastamisesta päättäminen 

- Päätetään tarkastaa aina seuraavassa kokouksessa, jota ennen pöytäkirja 

pitää olla luettuna. 

6. Pöytäkirjan 30/15 tarkastaminen 

- Tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. 

7. Ilmoitusasiat 

- PRH-ilmoitus: PRH-ilmoitusta varten Jonna tarvitsee jokaisen hallituslaisen 

nimen, kotipaikkakunnan, osoitteen ja henkilötunnuksen.  
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8. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2016 

- sihteeriksi valitaan Heidi Mäkelä 

- ulkosuhdevastaavaksi valitaan Emma Tuomola 

- työelämävastaaviksi valitaan Emma Tuomola ja Anna Koskinen 

- Specia-vastaaviksi valitaan Emma Tuomola ja Anna Koskinen 

- talousvastaavaksi valitaan Pinja Wahlsten 

- juhlavastaaviksi valitaan Iisa Niemi ja Lassi Rantanen 

- kulttuurivastaavaksi valitaan Tira Kivilähde 

- opinto-/ koulutuspoliittisten vastaaviksi valitaan Johanna Puntanen ja Tira 

Kivilähde 

- tutor-vastaavaksi valitaan Erika Alho 

- tiedotusvastaaviksi valitaan Erika Alho ja Heidi Mäkelä 

- projektivastaavaksi valitaan Iisa Niemi 

- kv-vastaavaksi valitaan Anna Koskinen 

- liikuntavastaavaksi valitaan Emmi Hallikainen 

- hyvinvointivastaavaksi valitaan Emmi Hallikainen 

- tilavastaavaksi valitaan Emmi Hallikainen 

- Wirike-vastaavaksi valitaan Heidi Mäkelä 

- lippu-upseeriksi valitaan Tira Kivilähde 

- ympäristövastaavaksi valitaan Erika Alho 

- varapuheenjohtajaksi valitaan Johanna Puntanen 

9. Toimenkuvien sisällöistä päättäminen 

- Ympäristövastaava on uusi pesti, jossa ei ole perehdyttäjää. Toimenkuvaan 

sisältyy muun muassa kierrätys ja ekologisuus sekä vältetään ympäristön 

kuormittamista. Tiedotetaan ympäristöön liittyvistä tapahtumista ja muista 

asioista sekä huolehditaan siitä, että kaikessa suunnittelussa pyritään 

ottamaan ympäristöasiat huomioon. Uusi ympäristövastaava saa kehittää 

uutta pestiä. 

- Koulutuspoliittinen vastaava: Aiemman toiminnan lisäksi vuonna 2016 

koulutuspoliittisten vastaavien toimenkuvaan kuuluu myös 

opetussuunnitelmatyön aktiivisempi seuraaminen ja osallistuminen. 



- Tiedotusvastaavat jakavat tehtävät mieleiseksi katsomallaan tavalla, sillä 

tarkempi jako on vielä kesken. 

10. Hallituksen toimintaperiaatteet 

- kokoontumistiheys: Kokoonnutaan kerran viikossa. 

- kokouskäytännöt: Päätetään, että seuraavasta kokouskerrasta tehdään aina 

doodle ja ilmoittaudutaan kokoukseen mahdollisimman pian. Kokouksiin 

tullaan ajoissa ja ilmoitetaan, jos ei pääse. Kaikki ovat tasa-arvoisia ja 

velvollisia olemaan kokouksissa. Kokoukset ovat vapaamuotoisia 

keskusteluja, puheenvuoroja ei jaella erikseen. 

- toimenkuvien hoitaminen käytännössä: Kaikki hoitavat itsenäisesti oman 

vastuualueensa. Apua voi saada muilta, kun ilmoittaa tarpeeksi ajoissa 

mahdollisesta avun tarpeesta. 

- hallituksen velvollisuudet ja vastuut: Ollaan velvollisia hoitamaan asiat 

vuoden 2016 toimintasuunnitelman mukaan. Otetaan vastuu omista 

pesteistä.  

11. Hallitustyön käynnistäminen  

- Päätetään tiedottaa hallituksesta virallisesti sähköpostin kautta. Ehdotettu, 

että tehdään jokaisesta hallituksen jäsenestä myös epävirallisempi esittely 

someen (Instagram, Facebook), jossa julkaistaan oman valinnan mukaan 

video tai valokuva. Instagramiin ja Facebookiin tulee video/valokuva yhdeltä 

henkilöltä päivässä, ja järjestykseksi valitaan Facebookissa oleva lista. 

Virallisempi esittely tulee sähköpostilistalle ja Katkon nettisivuille.  

- Jokaisella on oma vastuualue tiedossa ja ottanut yhteyttä perehdyttäjäänsä.  

- Sähköpostilistoilla, Facebookissa ja Katkon nettisivuilla tiedotetaan 

ajankohtaisista asioista. 

12. Wirike-lehden toimittamisesta päättäminen 

- Emmi Hallikainen on ilmoittautunut ehdokkaaksi. Wirike-lehti ilmestyy kaksi 

kertaa vuodessa. 

13. Tilikäyttöoikeudet 

- Käyttöoikeus Liedon Osuuspankin tiliin 471300-124404 tulee Pinja 

Wahlstenille, Iisa Niemelle, Jonna Määtälle. Muut käyttöoikeudet saa 

poistaa. 



- Verkkopankkitunnukset tulevat Pinja Wahlstenille. 
- Kortti myönnetään Iisa Niemelle ja Jonna Määtälle. 

14. Nimenkirjoitusoikeudet 

- Poistetaan nimenkirjoitusoikeudet Elena Zhbankovalta. 

- Myönnetään nimenkirjoitusoikeudet Johanna Puntaselle. 

15. Tiliasiat 

- Uusi taloudenhoitaja Pinja Wahlsten perehtyy tiliasioihin edellisen 

talousvastaavan kanssa. 

16. Päätetään alustavasti toteuttaa jäsenistön tyytyväisyyskysely toukokuun alussa 

17. Kehitysehdotuksia vuodelle 2016 

- Pohditaan kokouksen jälkeen epävirallisissa tilaisuuksissa 

18. Tulevat tapahtumat 

- Tammikuun päivystys 12.1.2016 klo 11.45-12.15 

- Opetussuunnitelmatoimikunnan tapaaminen klo 10.00 13.1.2016  

- Pikku-2 -bileet 13.1.2016 

- Abipäivä 14.1.2016 

- Hallituksen vaihto 

- Indexin järjestöjen pj & vpj –tapaaminen 

- Happily Ever After sitsit ja bileet 27.1.2016: Tapahtuma Facebookiin 

perustettu 

- Uusien SPECIA-vastaavien tapaaminen Helsingissä 28.1.2016 

- SPECIAn asiantuntijaseminaari Helsingissä 11.2.2016 klo 12–17 

- Pikku-2 -bilesarja, KATKON BILEET maaliskuu 2016 

19. Muut esille tulevat asiat: 

     - Ei muita esille tulevia asioita. 

20. Seuraava kokous: 

- Jonna tekee doodlen. 

21. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17.03. 

 
___________________ 
Jonna Määttä 
hallituksen puheenjohtaja 
 


