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Hallituksen kokous 06/16 
Pöytäkirja 
 

Aika:   to 18.2.2016 klo 12:11 -14.05  

Paikka:  Macciavellin kabinetti  
Paikalla:  Jonna Määttä, Johanna Puntanen, Tira Kivilähde (saapui kohdassa 6), Heidi Mäkelä, Pinja Wahlstén, Iisa 

Niemi (saapui kohdassa 6), Erika Alho (saapui kohdassa 11), Anna Koskinen, Emma Tuomola, Noora 
Liimatta 

Poissa: Emmi Hallikainen, Lassi Rantanen 

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12.11. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista seuraavalla muutoksella: tarkennetaan kohdassa 4,. että mikä pöytäkirja on 

kyseessä.  

4. Pöytäkirjojen 30/15 ja 05/16, tarkastaminen 

- Lisätään pöytäkirjassa 05/16 kohtaan 12. Index-asiat: ”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.”. Muutoin pöytäkirja hyväksytään. 

- Määttä tapaa edellisen talousvastaavan seuraavana tiistaina. Tarkastetaan seuraavassa 

kokouksessa pöytäkirja 30/15. 

5. Ilmoitusasiat 

- Paperit, joissa on Katkon hallituslaisten kuvat ja tiedot, on laitettu Maunoon ja henkilökunnan 

kahvitilaan. Vihdoinkin! Mäkelä antaa Liimattalle paperit, jotka voi viedä Indexin järjestöille. 

6. Tiliasiat 

- Talousvastaavien koulutus 24.2.2016. Wahlsten ei ole vielä saanut vaihdettua vuoroa, jotta 

koulutukseen pääsisi. Jos Wahlsten ei koulutukseen pääse, Määttä aikoo mennä. 

- Wahlsten tapaa edellisen talousvastaava Hennan tällä viikolla. Yrittävät saada tänään tiliasiat 

käyntiin. 

- Päätetään maksaa 967,50 euroa Oy Nord Wine Finland LTD:lle ravintopalveluista sitseillä. 

7. Tutorointi 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



- Tutor -haastattelut on 11.3 ja Alho menossa edustamaan. Tutor -hakijoita on tullut jo jonkin 

verran. Arvioiden kymmenkunta. Tavoitteena olisi, että tuutori olisi Katko -myönteinen ja käy 

tapahtumissa aktiivisesti. Opintomenestyksestä ei olla kovin kiinnostuneita tutor -valinnan suhteen. 

Jos tulee mieleen, Erikalle voi laittaa ehdotuksia esimerkiksi haastattelukysymyksestä. 

8. Työelämäasiat 

- Ei muita työelämäasioita, käsittelimme lähinnä Specia-asioita. 

9. Specia-asiat 

- CV-klinikka pidetään ensi viikon maanantaina aiemmin mietityn tiistain sijaan. Klinikkaan kannattaa 

ehdottomasti lähteä erityisesti kesätyön hakua ajatellen. Klinikat alkavat kymmeneltä. Toivotaan 

lisää ilmoittautujia, joten vielä voisi mainostaa tapahtumaa. 

- Specian ainejärjestökoulutuksessa käytiin. Koulutus oli hyvä. Hetki sitten koulutuksesta saatiin 

Hanna-Marilta materiaalia, jossa kerrotaan mm. palkkauksesta ja sijoittumisesta työelämään. Myös 

Riikka Pajunen laittoi materiaalia. Mitä materiaalilla tehdään, miten niitä voisi hyödyntää? Päätetään 

jakaa koulutuksessa jaetut materiaalit hallituksen sisäiseen sähköpostiin ja pohditaan 

tulevaisuudessa, mitä niillä voitaisiin tehdä.  

10. Wirike 

- Specia on toistaiseksi ainoa sponsori. Specialta saatiin myös artikkeli CV -vinkeistä. Sponsoreita 

haetaan vielä. 

- Wirikkeeseen liittyvä sähköpostiviesti on laitettu kasvis-listalle. Juttuja kerätään. 

- Jokainen hallituslainen joko itse kirjoittaa tai laittaa jonkun muun kirjoittamaan jutun. Aihe on 

vapaa, mutta siitä kannattaa ilmoittaa, ettei tule samoja aiheita. 

- Täytyy vielä tsekata Canva. Onko ilmainen? 

11. Kopoasiat 

- Laitosneuvottelu 12.2.2016. Rahoitus tulee koulutuksesta, tutkimuksesta sekä koulutus- ja 

tiedepolitiikasta. Rahoitusta muutetaan niin, että tutkimukseen menee vähemmän. Rahan saaminen 

on kiinni tuloksellisuudesta. Tehdään laskelma, että 5% luvuista vähentyisi. Säästölinjan takia koko 

tiedekunnan pitäisi kiristää noin 4%, mutta jos OKL ei suostu kiristämään omaa budjettiaan, kaatuu 

KTL:n puolelle. Talousarviot tulevat mahdollisesti maaliskuun puolella. Kansainvälinen tutkimus on 

huonolla mallilla. Ongelmana, että opetus on pakollista kaikille  tutkijat eivät pysty keskittymään 

työhönsä. Yliopisto ei halua, että tiedekunnan rajojen yli otettaisiin opettajia pitämään kursseja, 

vaan tämä tapahtuisi mielellään tiedekunnan sisällä. Pohdittiin, miten tuloksellisuutta voitaisiin 

nostaa. Opetussuunnitelmaan liittyen ei suuria muutoksia. Kasvatustieteiden menetelmäopintoja 

saatetaan ainakin muuttaa. Kesäopinnot suoritetaan sähköisesti. Kontaktiopetuksen valmistaminen 

on ongelmallista, sillä se vie aikaa. 

- Rehtoraatin laitosvierailu 16.2.2016: Käsiteltiin melko samoja asioita kuin laitosneuvottelussa. 

Rehtori puhui hyvin kauniisti, mutta miten asiat hoidetaan todella käytännössä?  

- Koponeuvoston tapaaminen tiistaina 23.2.2016. Kopo -vastaavat Kivilähde ja Puntanen pääsevät. 

- Johtokunnan kokous 24.2.2016: Määttä on menossa varajäsenenä. 



- Eilen oli Katkon valitusilta. Hauskaa oli. Oli vaikea herätellä keskustelua valittamisesta, joten miten 

siis saataisiin ihmiset puhumaan? Valitus olisi voinut olla enemmän strukturoitu. Kehitysidea –paperi 

jäi tyhjäksi. Myös enemmän porukkaa voisi käydä. Valitusilta on yleensä järjestetty kaksi kertaa 

vuodessa, ja Määttä ehdottaa, että syksyn valitusilta voisi olla hieman ennen joulua ja kevään 

valitusilta voisi olla vapun tienoilla, jotta olisi sanottavaa kuluneen syksyn/kevään kursseista yms. 

Onko yliopistossa todella mahdollisuus vaikuttaa esim. laitoksen asioihin? Hankaluus ilmenee myös 

siinä, että tiedekunnassamme on kolme eri pääainetta. Opiskelijoita pitäisi saada enemmän 

kiinnostumaan kopo -asioista. Ylipäätään kopo -asioista keskustelemisesta pitäisi saada tapa. 

Järjestetään valitusilta tulevaisuudessakin pari kertaa vuodessa. 

12. Projektiasiat 

- Vuosijuhlat 15.4.2016: Puhujia vuosijuhlille kyselty. TYYn muuttoa koskevaa hakemusta varten 

tarvitaan lista henkilöistä, jotka pääsisivät mukaan tekemään kyseistä muuttoa. 

- Projektiavustushakemukset 29.2.2016 mennessä: Vujutoimikunta voi miettiä. Pitää olla jotakin 

pysyvää, mihin voi projektiavustusta saada. 

13. Menneet tapahtumat 

- Get Lucky -sitsit (Katko + Asteriski) 10.2.2016. Hauskaa oli. No pain! 

- SPECIAn asiantuntijaseminaari Helsingissä 11.2.2016 

- SPECIAN ainejärjestökoulutus Helsingissä 12.2.2016 

- Rehtoraatin vierailu kasvatustieteiden laitokselle 16.2.2016: Oli samoja asioita kuin 

laitosneuvottelussa. 

- Viini ja valitus -palauteilta 17.2.2016 

14. Tulevat tapahtumat 

- Infotori kv-opiskelijoille Educariumilla perjantaina 19.2.2016. Määttä ja Kivilähde ovat menossa. 

Otetaan mukaan Katkon lippu, haalarimerkkejä ja kasseja. 

- SPECIAn CV-klinikka Educariumilla 22.2.2016. Puhuttiin jo aiemmin esityslistalla. Ilmoitetaan vielä 

fukseille erikseen. 

- Katkon ja Opexin hallitusten tapaaminen: kaiken kaikkiaan 16 ihmistä on vastannut doodleen. Tällä 

hetkellä näyttää siltä, että tapaaminen pidettäisiin 1. maaliskuuta, sillä sille päivälle on eniten 

vastaajia (11 vastaajaa). Päätetään, että tapaaminen pidetään 1. maaliskuuta. 

- Pikku-2: KATKON sitsit ja bileet 9.3.2016: Showroom varattu. P-klubin juhlavastaava kyselee, että 

olisiko Katkolta apua tarjoilemiseen. Kysytään ainakin fukseilta tarjoilija-apua. Upseerikerho mokasi: 

tilattiin ruoka ilman porkkanaa, mutta ruuassa oli silti porkkanaa. 

- maaliskuun hengailuilta: Netflix and chill! Netflixistä voisi katsoa pari elokuvaa. 

Tapahtumakuvaukseen voisi laittaa villasukat ja kaikenlaiset lämpimät kääryleet. Sovitaan päiväksi 

alustavasti sunnuntai 13. päivä maaliskuuta, jolloin kerhis näyttää olevan vapaana klo 15 eteenpäin. 

Tapahtuma alkaa klo 16. Nyyttärimeininkiä ehdotettu. Äänestys leffoista laitetaan facebookiin. 

Hallikainen voisi tehdä Facebook -tapahtuman. 

- Kasvis-risteily 7.4.2016: Ei uutta tietoa tullut. Lähtee Helsingistä, Index -risteily Turusta. Odotellaan 

lisätietoja. 



- Vuosijuhlat 15.4.2016 

- Lukiolaisten päivä 19.4.2016: Tiedekuntien esittäytyminen voisi olla samankaltainen kuin 

abipäivänä. Tommi menee pitämään luentoja, ja jotkut muut voisivat mennä esittelemään haalareita 

sekä hengailemaan. Sen jälkeen tullaan edulle vetämään kierrosta. Emma, Anna, Pinja, Noora, Iisa 

ja Jonna ovat alustavasti kiinnostuneita. 

- VAKAVA -bileet 2016: Ei ole vielä kuulunut mitään. Lisätietoa odotellaan! 

- Erkka Eksperiense Jyväskylässä 21.10. TAI 28.10.2016. Päivämäärällä ei ole väliä, Määttä vastaa 

sähköpostiin, että kumpi tahansa toistaiseksi käy. 

15. Kulttuuri 

- I/O-Speksi 2016 – Promobileet 17.2.2016 

- I/O-Speksi 2016 – Taivaan tähden 15.3.2016 

- Kivilähde laittoi sähköpostia kasvislistalle kulttuuriasioihin liittyen. Sähköpostiviesti oli oikein hyvä ja 

kattava. 

16. Index-asiat  

- Indexin ylimääräinen kokous 18.2.2016 Entinen tiedottaja Aho erosi, Nurminen tuli tilalle. 

- Index Itämerellä 6.4.2016: Ilmo tällä hetkellä auki. Ilmoittautujia 20. 

17. Ympäristöasiat 

- Ympäristösiiven koulutus 25.2.2016. Alho ja Määttä pääsevät paikalle. 

18. Tila-asiat 

- Tila-vastaava ei ole paikalla. Ei uusia asioita. 

19. Liikunta-asiat 

- Liikuntavastaava ei ole myöskään paikalla. Ei uusia asioita. 

20. Muut esille tulevat asiat 

- Vujuille tarvitaan puhujaa. Laulunjohtajana toimii Johanna. 

21. Seuraava kokous  

- Pidetään maanantaina 22.2 klo 10.00 Macciavellin Kabinetissa. 

22. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 14.05. 

 

 

 

___________________  

Jonna Määttä 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


