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Hallituksen kokous 03/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   25.1.2016 klo 9:07 – 11:12 
Paikka:  Macciavellin kabinetti I 
Paikalla:  Jonna Määttä, Johanna Puntanen, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Pinja Wahlstén, Iisa Niemi, Emmi 

Hallikainen (saapui kohdassa 5 ja lähti kohdassa 10), Lassi Rantanen (saapui kohdassa 5), Anna 
Koskinen, Emma Tuomola, Noora Liimatta 

Poissa: Erika Alho 

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus  

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 9:07. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen. 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen: 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjojen 30/15, 01/16 ja 02/16, tarkastaminen 

- 30/15 ja 01/16 tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Hyväksytään pöytäkirja 02/16. 

5. Ilmoitusasiat 

- Katkolle ei myönnetty Universitas Turku –avustusta. 

- Kuvat laitettu nettisivuille – nyt voi hakea avaimet! 

- Paula Hesso on laittanut tekstin kokemuksistaan työharjoittelusta Speciassa. Tekstin voisi laittaa 

ehkä Wirikkeeseen, kysytään vielä Paulalta. 

6. Tiliasiat 

- Jonna laittoi pankkiin viestiä. Ei ole vielä varmaa ovatko pankkitiliasiat edenneet eteenpäin. 

7. Liikunta-asiat 

- Maalis-huhtikuussa liikuntatapahtuma Opexilla, jolloin järjestetään ehkä myös baaribileet. 

Odotetaan lisätietoja. 

- Emmi mainitsi myös sulkapallo -tapahtuman mahdollisesta järjestämisestä. 

- Sammonmaljaturnaus: koripalloon oli äänestäjiä. Sähly olisi maaliskuussa. 

8. Kopoasiat 

- Kopoasioihin liittyvä koulutus pidetään huomenna. 

- Jonna oli viime perjantaina opetussuunnitelmaseminaarissa. Milja sai muistiinpanot tehtyä 

seminaarista. Viestiä tapaamisesta tulee myöhemmin. 

9. Projektiasiat 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



- vuosijuhlat: Ei uutta tietoa. Aveceista kysyttiin, mahtuvatko kaikki. Tilaan mahtuu noin 300 

henkilöä. Juomia varataan jonkin verran, kaikille ei välttämättä riitä. Selvitetään, pääsisikö 

vujutoimikunta vuosijuhliin ilmaiseksi tai alennuksella. Ainakin jokin hyvitys olisi paikallaan, kuten 

esimerkiksi ilmaiset juomat, sillä vujutoimikunta järjestää juhlat ja tekee töitä niiden eteen. 

- Katkon ”biisi”: Päivää yritetty sopia. Huomisen päivän aikana on mahdollinen tapaaminen 

toimikuntaan liittyen. Emmi laittaa tapaamisesta Facebookiin ilmoituksen. 

10. Tulevat tapahtumat 

- Katkon päätön rusettiluistelu 31.1.2016: Maija lupasi tulla ohjaamaan. Tapahtuma alkaa puoli 

viideltä. 

- TYYn suuri koulutuspäivä järjestöille 26.1.2016: Jos ei pääse, kannattaa laittaa järjestösihteerille 

viestiä. 

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: OK. Sitseille on hieman yli 50 

ilmoittautunutta. Bileet alkavat kymmeneltä. Anna ja Iisa menevät kymmeneksi ovelle. Ovet 

aukeavat kuudelta, ja sitsit alkavat puoli seitsemältä.  

- Indexin hallitussitsit 28.1.2016: Katkon hallitus laittaa sitseille jotakin punaista päälle. Ehdotettu 

punaista ponnaria tai (lahja)nauhaa. Sovitaan, että kaikki laittaisi punaisen nauhan, ja joku joka ehtii 

ensimmäisenä keskustaan, ostaa lankakerän tai muun vastaavanlaisen. Pukukoodina cocktail. 

- Uusien SPECIA-vastaavien tapaaminen Helsingissä 28.1.2016: Aikataulu on selvinnyt. Myös hyvää 

ruokaa on tiedossa. 

- helmikuun päivystys 2.2.2016: Iisa ja Jonna menevät Maunoon pitämään päivystystä. 

Laskiaispullaa toivottu ja neuvotellaan ajankohdasta. Päätetään pitää helmikuun päivystyksen 

yhteydessä laskiaispullia. Päätetään myös ostaa pullatarvikkeita. 

- Hallituksen vaihto 5.2.2016: Nooralla oli aiemmin Indexin hallituksen vaihto, jossa oli muun muassa 

ruokaa ja historiikki Indexiin liittyen. Ehdotetaan ensin syömistä, jonka jälkeen mentäisiin Emmalle 

hengailun merkeissä. Jonna ehdottaa hohtogolfia. Päädytään kyselyyn Facebookissa. 

- Emmi ehdottaa, että pidetään myös helmikuun hengailuilta. Ehdotettu sunnuntaita 21. tai 28.1, 

mutta 28.1 voisi olla parempi päivä. 

- Get Lucky -sitsit (Katko + Asteriski) 10.2.2016: Asteriski tilaa haalarimerkit. Katkon bileitä ei 

järjestetäkään, koska palapeli-bileet ovat päällekkäin. Palapelibileitä järjestää myös Asteriski, joka ei 



ollut ilmoittanut asiasta ajoissa. Ilmoittautumisia on tullut sitseille 27. Epäselvää, miten bileiden 

maksaminen toimii käytännössä katkolaisten kohdalla, jos niistä joutuu vielä erikseen maksamaan. 

- SPECIAn asiantuntijaseminaari Helsingissä 11.2.2016 klo 12–17: Specia-vastaavat ovat menossa. 

- Pikku-2 -bilesarja, KATKON BILEET maaliskuu 2016: Päivämäärä on vielä epävarma, mietitty 

viikkoa 11 tai 12. Iisa kyselee paikkaa. 

- I/O-Speksi 2016 – Taivaan tähden 15.-21.3.2016: Promobileet ovat 17. päivänä. Jos tapahtumaan 

lähdetään ryhmänä, liput maksaisivat 10e/henkilö. Sovitaan päivämäärä lähempänä ja kerätään 

jonkinlainen ryhmä katkolaisten kesken. 

- Vuosijuhlat 15.4.2016 

11. Menneet tapahtumat 

- Indexin järjestöjen pj- & vpj-tapaaminen 19.1.2016: Jonna ja Johanna olivat Index-tapaamisessa. 

Keskustelivat Index-tapahtumista ja Index-vastaavien roolista. Index-vastaava Nooralle ei laiteta 

ylimääräisiä hommia, jotta hän pystyisi keskittymään nimenomaan Index-vastaavan tehtävään 

(tiedon kulkeminen olisi helpompaa). Hän kuuluu kuitenkin tasa-arvoisesti Katkon hallitukseen. 

Katkon ja Indexin yhteinen noin tunnin mittainen esittely, joka pidettäisiin syksyllä. 

- Opetussuunnitelmaseminaari 22.1.2016 

12. Työelämäasiat 

- CV-klinikka järjestetään kesätyönhakua ajatellen. 

13. Specia-asiat 

- Käsiteltiin aiemmin Specia-asioita. 

14. Wirike 

- Hohtogolfiin on laitettu viestiä sponsoroinnista, mutta ei ole tullut vielä vastausta. 

- Sponsoreita haetaan vielä. 

15. Kulttuuri 

- Postia on tullut toimistoon kulttuuriasioihin liittyen. 

- Tyytyväisyyskysely jäsenistöltä 

16. Index-asiat  

- Indexin hallitussitsit 28.1.2016: Sitsit alkavat klo 18. Maksuohjeistus tulee myöhemmin. 

- Winter tour 9. helmikuuta, Anna, Johanna ja Jonna menevät pitämään rastia. Päätetään 

myöhemmin, mitä rastilla tehdään. 

17. Ympäristöasiat 

- Erika ei ole paikalla. Ei ilmoitettavia asioita. 

18. Tila-asiat 

- Maunon kahviasiat hoidetaan yhteistyössä Opexin kanssa. Opex hoitaa kahvin ja maidon 

hakemisen, ja Katko maksaa niistä osan. Asia pitää vielä vahvistaa. 

- Maunoa voisi mainostaa enemmän, jotta katkolaisia tulisi enemmän. Ehdotettu jotakin toista, 

parempaa tilaa. 

19. Muut esille tulevat asiat 



- Hallitus voisi esittäytyä vielä sähköpostilistalle, ja viestiin tulisivat ainakin hallitusten jäsenten 

nimet, pestit ja sähköpostiosoitteet. Myös laput laitetaan Maunoon. 

20. Seuraava kokous  

- Jonna tekee doodlen. 

21. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 11:12. 

 

 

 

___________________  

Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


