
________________________________________________________________________________________ 

  
Hallituksen kokous 05/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   ke 10.2.2016 klo 10:13-11:49 
Paikka:  Macciavellin kabinetti  
Paikalla:  Jonna Määttä, Tira Kivilähde (saapui kohdassa 11), Heidi Mäkelä (saapui kohdassa 11), Pinja Wahlstén, 

Iisa Niemi (lähti kohdassa 19), Lassi Rantanen, Emma Tuomola, Noora Liimatta  
 
Poissa:  Johanna Puntanen, Emmi Hallikainen, Erika Alho, Anna Koskinen 

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 10:13. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjojen 30/15 ja 04/16, tarkastaminen 

- Hyväksytään pöytäkirja 04/16.  

- Tarkastetaan seuraavassa kokouksessa pöytäkirja 30/15. 

5. Ilmoitusasiat 

- Pari uutta hallituslaista on saanut avaimet, osalla puuttuu vielä. Avaimia palauttamatta jopa 

toissa vuoden hallituslaisilla! 

6. Tiliasiat 

- Pinja ja Iisa menevät pankkiin ensi viikolla saadakseen tunnukset ja kortin. Mukaan 

järjestäytymiskokouksen pöytäkirja puheenjohtajan allekirjoituksella.  

7. Tutorointi 

- Katkon puolesta ei olla vielä mainostettu tutor-hakua, mutta tutor-vastaavan 

ominaisuudessa Erika voisi laittaa sähköpostilistalle, someen ja ehkä nettisivuille 

hakukehotuksen. Kuva ehkä viime vuoden tutoreista?  

- Tutor-toimintaa olisi hyvä jatkaa pitemmälle syksyyn sinnikkäästi, eikä lopettaa heti 

fuksiviikkojen jälkeen. Tukea ja vastauksia kysymyksiin tarvitsee myös myöhemmin 

opinnoissa. Tästä juteltu jo aiemmin mm. Annina Laakson kanssa. 

8. Työelämäasiat 

- Pinja toi ilmi, että Academic Work (nuoriin ammattilaisiin, vastavalmistuneisiin ja vielä 

opiskeleviin suuntautunut rekrytointiyritys) on ilmaissut kiinnostuksensa osallistua esim. 
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Turussa järjestettäviin työelämään liittyviin tapahtumiin. Pidetään mielessä tulevaisuuden 

varalle. 

- Työmarkkinat- ja urat -kurssi on alkamassa ja ilmoittautuminen on vielä mahdollista. 

Työelämävastaavat kysyvät kurssin vastaavilta, tarvitseeko tätä mainosta vielä Katkonkin 

toimesta.  

9. Specia-asiat 

- Specian ainejärjestökoulutukseen perjantaina menossa Johanna, Iisa ja Jonna. Jee! 

10. Wirike 

- Wirike-vastaavia ei paikalla, ei uusia asioita.  

11. Kulttuuri 

- Tira tiedustelee Katkon halukkuutta osallistua ravintolapäivään. Mahdollinen vuju-kassan 

lihottaminen kiinnostaa, mutta seuraava ravintolapäivä 21.2. tulee melko pian; 

onnistuttaisiinko järjestelyissä? Päädytään siihen, että kulttuurivastaava ainoastaan infoaa 

jäsenistöä helmikuun ravintolapäivästä, ja Katko osallistuu ehkä tulevaisuudessa. 

- I/O Speksin ensi-iltaan ilmoittautuminen käynnissä, ihan kivasti nimiä jo! Tira mainostaa 

vielä torstaina. 

- Kulttuuri-info-sähköposti tulossa. 

12. Index-asiat 

- Winter Tour 9.2.2016: porukkaa oli vähemmän kuin toivottiin, ja rasteille tuli porukkaa 

hassuihin aikoihin, mutta meininki oli hyvä sekä rasteilla että jatkoilla! Vaikka markkinointi 

hoidettu hyvin, sää varmaankin verotti, kuten myös edellisen viikon Pikkulaskiainen ja 

tulevat ystävänpäivä -aiheiset pippalot. 

- Indexin päivystys 17.2. klo 11:45-12:15 Kotipesällä 

- 6.4. Index-risteily. Kyseessä yön yli -risteily, järjestetään ensimmäistä kertaa! Kasvis-risteily 

samalla viikolla, joten aika on meille harmillinen. 

- Index-kopojen tapaaminen ollut, Katko ei paikalla. Noora tiedustelee, pääsisikö Katkokin 

mukaan oppimaan! 

- Indexin ylimääräinen kokous 18.2.2016: Kokouksessa käsitellään hallituslaisen eropyyntö ja 

hänen korvaajansa valinta, sekä syyskokouksessa valitsematta jääneen lehden 

päätoimittajan valitsemistapa. Päätetään, että kokouksessa Noora Liimatta käyttää Katko 

ry:n ääntä. 

13. Ympäristöasiat 

- Ympäristövastaava ei paikalla, ei uutta asiaa.  

14. Tila-asiat 

- Maunossa muuttunut järjestys. Avarampaa, jee! Pyörivät tuolit pois, sohva tilalle.  

15. Liikunta-asiat 

- Liikuntavastaava ei paikalla. Korispelit loppuneet, ei muuta kerrottavaa nyt. 

16. Kopoasiat 

- Lähetetään jäsenistölle info-sähköpostia rehtoraatin vierailusta.  



- Pidetään Viini ja valitus -ilta.  

- Tira menee laitosneuvotteluun perjantaina 12.2. koska pj-Jonna ja vpj-Johanna Helsingissä.  

17. Projektiasiat 

- Vuosijuhlista ei tältä erää merkittävää uutta kerrottavaa. 

18. Menneet tapahtumat 

- helmikuun laskiaispullapäivystys 2.2.2016: Meni hyvin, pulla maistui, merkkejäkin myytiin jonkun 

verran! Oli kiva nähdä ihmisiä. Pulla, tai mikä tahansa syötävä, on hyvä houkutin.  

- Hallituksen vaihto 5.2.2016: Menestys. Tortillat oli hyviä ja niitä oli riittävästi! Fiiliskierros oli 

hyödyllinen. Kiitos illan emännöitsijälle Emmalle! 

19. Tulevat tapahtumat 

- Get Lucky -sitsit (Katko + Asteriski) 10.2.2016: Tänään tapahtuu! Iisa suunnitellut illan kulun 

Asteriskin edustajan kanssa. Fobialaisia sitsaajia oli kysellyt laulukirjoista, joten otetaan myös niitä 

myyntiin ennen sitsejä. Jee! 

- SPECIAn asiantuntijaseminaari Helsingissä 11.2.2016: Katkon hallituksesta ei valitettavasti pääse 

ketään.  

- Rehtoraatin vierailu kasvatustieteiden laitokselle 16.2.2016: Ilmoittautuminen Ulla Kiviaholle täytyy 

hoitaa tällä viikolla. Tira laittaa infoviestin kasvis-listalle ja kehottaa osallistumaan. Hassua, että 

kaikille opiskelijoille tarkoitettu viesti ei tullut esim. eduopon kautta.  

- Katkon ja Opexin hallitusten tapaaminen: Päivämäärän päättäminen hankalaa, joten Jonna tekee 

Doodlen, jonka molempien hallitusten jäsenet voisivat täyttää.  

- Viini ja valitus 17.2.2016 Kerhiksellä klo 18. Etkoihin on varattu 20€. Päätetään että tarjoiluihin 

käytetään max. 20€.  

- I/O-Speksi 2016 – Taivaan tähden -promobileet 17.2.2015 Ovet 21, show 22. Lippujen 

ennakkomyynti 16.2. Educariumilla.  

- Infotori kv-opiskelijoille Educariumilla 19.2.2016: kv-vastaava Annan olisi hyvä mennä. Jonna 

pääsee, mahdollisesti myös Tira. Tapahtuma 12:00-13:30, Katkon toiminnan esittelyn lisäksi 

voitaisiin myydä myös haalarimerkkejä. Ilmoittautuminen viimeistään 16.2. Jonna hoitaa 

ilmoittautumisen.  

- SPECIAn CV-klinikka ja -kuvaus Turussa 23.2.2016: Noora kysynyt veljeään kuvaajaksi, ei pääse. 

Noora kysyy Iida Saarivuorta kuvaamaan. Emma varmistaa Specian Hanna-Mari Koskelta tarkemman 

aikataulun CV-päivälle. 

- Pikku-2: KATKON sitsit ja bileet maaliskuussa 2016: Marilynin/Vegasin Mikaelalle lähetetty viestiä, 

koska tapahtuman päivämäärä vielä epäselvä, mutta ei ole vastannut. Haalarimerkit toimistolla. 

Video tulossa. Heti kun paikka ja päivämäärä varmistuvat, tehdään tapahtuma ja ilmo.   

- Talousvastaavien koulutus 24.2.2016: Pinja yrittää päästä.  

- I/O-Speksi 2016 – Taivaan tähden 15.3.2016 

- maaliskuun hengailuilta: mietitään myöhemmissä kokouksissa.  

- Kasvisristeily 7.4.2016 ?: Lisää infoa 17.2. 

- Vuosijuhlat 15.4.2016 



- VAKAVA-bileet Opexin kanssa?: Opexilta ei ole kuulunut mitään.  

- syksyn 2016 baaribileiden päivämäärät?: Aletaan hoitaa aktiivisesti Pikku-2 -bilerumban jälkeen.  

20. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulevia asioita.  

21. Seuraava kokous 

- Jonna tekee seuraavasta kokouksesta Doodlen. 

22. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 11:49. 

 

 

 

___________________  

Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 


