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Hallituksen kokous 02/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   19.1.2016 klo 9:08 – 10:58 
Paikka:  Macciavellin kabinetti I 
Paikalla:  Jonna Määttä, Johanna Puntanen (saapui kohdassa 7), Tira Kivilähde (lähti kohdassa 10), Heidi Mäkelä, 

Pinja Wahlsten (saapui kohdassa 7) Iisa Niemi, Emmi Hallikainen, Lassi Rantanen (lähti kohdassa 10), 
Erika Alho, Anna Koskinen, Emma Tuomola (lähti kohdassa 10), Noora Liimatta 

 

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus: 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 9.08. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen: 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen: 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjojen 30/15 ja 01/16 tarkastaminen 

- Päätetään tarkastaa molemmat pöytäkirjat seuraavassa kokouksessa. 

5. Ilmoitusasiat 

- Ei esille tulevia ilmoitusasioita. 

6. Tiliasiat 

- Ei esille tulevia tiliasioita. 

7. Liikunta-asiat 

- Tehdään Sammonmalja -turnaukseen liittyen kysely siitä, ketkä ovat halukkaita osallistumaan 

mihinkin urheilulajiin. 

- Päätetään, että Katko maksaa Sammonmaljaan liittyvät kulut. 

8. Kopoasiat 

- opetussuunnitelmatyö: Ensimmäinen tapaaminen pidettiin viime keskiviikkona, jolloin keskusteltiin 

paljon muun muassa Johdatus kasvatustieteisiin -kurssista. Virheitä löytyi esimerkiksi kandidaatin 

tutkinnon kuvauksesta, jonka mukaan kandidaatti olisi asiantuntija. 

- Projektiässät: Mahdollisuus kokeilla yritystoimintaa. Lisää infoa tästä tulee myöhemmin. 

9. Projektiasiat 

- vuosijuhlat: Vuosijuhlien jatkoista ei ole vielä tietoa.  

10. Tulevat tapahtumat 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



- tammikuun hengailuilta: Hyvinvointivastaava järjestää hengailuillan. Sovitaan, että sunnuntaina 

31.1 klo 15.00 olisi luistelua esimerkiksi Kupittaan puistolla, ja joku mahdollisista taitoluistelijoista 

voisi ohjata luistelua. Tira ehdottaa varasuunnitelmaksi lautapelien pelaamista Maunossa.  

- Indexin järjestöjen pj- & vpj-tapaaminen 19.1.2016 klo 12 

- Opetussuunnitelmaseminaari 22.1.2016 klo 9-12, luentosali X, LT1 

- TYYn suuri koulutuspäivä järjestöille 26.1.2016 

Ohjelma: 

- klo 16.00 Turun yliopiston ylioppilaskunnan esittäytyminen 

- klo 16.25 Järjestötoiminnan ABC 

- klo 17.10 Tauko 

- klo 17.30 Jakautuminen työryhmiin 

Puheenjohtajat, EDU1 

Koulutuspolitiikka ja sosiaalipolitiikka, EDU2 

Kansainväliset asiat, PUB4 

Viestintä, tapahtumat, kulttuuri ja ympäristö, EDU3 

- klo 19.30 Koulutuspäivä päättyy 

- Happily Ever After -sitsit ja -bileet 27.1.2016, Marilyn: Ennakkolippujen/merkkien myynti pidetään 

ensi viikon tiistaina ja keskiviikkona 26-27.1 noin klo 11-13. Merkkejä on yhteensä noin 200kpl. Niitä 

myydään ennakkoon juuri sen verran kuin tulee myytyä. Sitseille on ilmoittautunut 45 henkilöä + 

tarjoilijat. Tarvitaan ainakin kaksi tarjoilijaa lisää: tiedustellaan, onko halukkaita fukseja. 

- Indexin hallitussitsit 28.1.2016 

- Uusien SPECIA-vastaavien tapaaminen Helsingissä 28.1.2016 

- helmikuun päivystys kuukauden ensimmäisellä viikolla 2.2 

- Hallituksen vaihto 5.2.2016: Ehdotettu alustavasti, että pidetään hallituksen vaihto Sennin tai 

Jonnan luona. 

- SPECIAn asiantuntijaseminaari Helsingissä 11.2.2016 klo 12–17 

- Pikku-2 -bilesarja, KATKON BILEET maaliskuu 2016 

alustava päivämäärä 10.3, tilan varaaminen ja Facebook -tapahtuma 

- Vuosijuhlat 15.4.2016 

- Päätetään järjestää yhdessä asteriskien kanssa ystävänpäiväteemaiset Ystis -sitsit ja -bileet 10.2. 

11. Menneet tapahtumat 

- Abipäivä 14.1.2016: Sujui hyvin. Katkon ständillä oli paljon kävijöitä. 

12. Työelämäasiat 

- Ei esille tulevia asioita. 

13. Specia-asiat 

- Tehdään kysely katkolaisille, millaisen tapahtuman Specia voisi järjestää. 

- Specia järjestää mahdollisen CV -valokuvauksen ja -klinikan. 

14. Wirike 



- Heidi alkaa helmikuun puolessa välissä hakea mahdollisia kirjoittajia, ja kirjoitusten deadline on 

maaliskuun puolessa välissä. Myös muut hallituslaiset etsivät kirjoittajia lehteen. 

- Sponsoreita aletaan hakea jo nyt. 

15. Kulttuuri 

- Tira Kivilähde ei ole paikalla. Ei esille tulevia asioita. 

16. Index-asiat  

- Indexin hallitussitsit 28.1.2016 

- Winter Tour tiistaina 9.2, pyydetään katkolaisia pitämään rastia. Katkon rasti pidetään. 

17. Ympäristöasiat 

- Ei esille tulevia asioita. 

18. Tila-asiat 

- Maunon siivousvuoro viikolla 3, jolloin siivoavat Emmi, Noora ja Johanna. 

- Katkon siivousvuoro pidetään aina joka toinen kuukausi, ja noin kolme henkilöä siivoavat Maunon. 

19. Muut esille tulevat asiat 

- Katkon facebook-ryhmän hyödyllisyydestä tuli puhetta, mutta annetaan kyseisen ryhmän 

toistaiseksi olla muun muassa helposti lähestyttävyyden vuoksi. Katko ry -henkilö Facebookissa tulee 

tiedottamaan tapahtumista ja kutsumaan niihin muita henkilöitä. 

20. Seuraava kokous: 

- Jonna tekee doodlen. 

21. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 10.58. 

 

 

 

___________________  

Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


