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Hallituksen kokous 07/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   ma 22.2.2016 klo 10:12 – 11.48 
Paikka:  Macciavellin kabinetti  
Paikalla:  Jonna Määttä, Johanna Puntanen, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Pinja Wahlstén (saapui kohdassa 14), 

Iisa Niemi, Emmi Hallikainen, Erika Alho, Emma Tuomola, Noora Liimatta 
Poissa: Lassi Rantanen, Anna Koskinen 
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 10.12. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjojen 30/15 ja 06/16, tarkastaminen 

- Pöytäkirja 06/16, kohdassa 12. Projektiasiat: TYYn muuttoa koskevaa hakemusta varten tarvitaan 

lista henkilöistä, jotka pääsisivät mukaan tekemään kyseistä muuttoa. Puhujien nimet vuosijuhlia 

varten voidaan laittaa pois. 

- Pöytäkirja 30/15 tarkastetaan ensi viikolla. 

5. Ilmoitusasiat 

- Specia tarvitsee laskun Katkolta kokosivun Wirike -mainosta varten. 

6. Tiliasiat 

- Talousvastaavien koulutus 24.2.2016 

- Jonna teki PRH-ilmoituksen. Päätetään maksaa Jonna Määtälle 20€ PRH -ilmoituksesta. 

- Wahlstenilla on nyt tilitunnukset. 

- Happily ever after -sitsien maksut. Asteriskin tulisi maksaa vielä Katkolle. Niemi ja Rantanen 

voisivat laskea sen, kuka maksaa mitäkin. Hallikainen opastaa Niemiä. 

- Hallikainen tuo seuraavaan kokoukseen kuitin korispeleistä. 

- Päätetään maksaa 149,00€ Turun Upseerikerholle Get Lucky -sitsien ruuista. 

7. Tutorointi 

- Tutor-haastattelut 11.3.2016 

8. Työelämäasiat 

- Kasvisristeily ja Index-risteily päällekkäin tärkeän tapahtuman kanssa, kysytään voitaisiinko 

kyseinen tapahtuma siirtää seuraavalle viikolle. 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



9. Specia-asiat 

- Tänään CV-klinikat. Ei uutta asiaa. 

10. Wirike 

- Juttujen deadline 13.3.2016. 

11. Kopoasiat 

- Koponeuvoston tapaaminen 23.2.2016: Yksi keskeinen käsiteltävä asia tulee olemaan 

opetussuunnitelmatyö. 

- Opintotuki mielenosoitus 9.3. Mahdollisesti Katkon lippu menossa. 

- Kopoviestiä jäsenistölle? Vielä ei ole lähetetty, lähetetään mahdollisesti huomisen koponeuvoston 

tapaamisen jälkeen. 

12. Projektiasiat 

- Vuosijuhlat 15.4.2016 

- Projektiavustushakemukset 29.2.2016 mennessä: Määttä luettelee hakemuksen ohjesääntöjä. 

Muun muassa koko hankkeen talousarvio on toimitettava hakemukseen. Mindfullness -juttua varten 

voisi hakea projektiavustusta, sillä ohjeet sopivat juuri siihen. Ainakin seuraavaan hakuun voisi 

miettiä mindfullness:ia.  

13. Menneet tapahtumat 

- Infotori kv-opiskelijoille Educariumilla 19.2.2016: Kiva tapahtuma, mutta vähän osallistujia. Vain 

yksi haalarimerkki meni. Ajankohta olisi voinut olla parempi, esimerkiksi tammikuun alussa ja 

torstaipäivänä perjantaipäivän sijaan. Mukana olisi voinut olla esimerkiksi yliopiston kuoro ja muita 

järjestöjä, joista ei muuten tietäisi. 

14. Tulevat tapahtumat 

- SPECIAn CV-klinikka Educariumilla 22.2.2016 

- Katkon ja Opexin hallitusten tapaaminen 1.3.2016. Tilaa ei ole vielä varattu. Hallikainen voi varata 

tilan. 

- Pikku-2: KATKON sitsit ja bileet 9.3.2016: Tänään klo 12 ilmoittautuminen sitseille. Huomenna 

Niemi lähtee kokoustamaan Showroomiin. Laulunjohtajat ei vielä tiedossa. Rantanen on ehkä 

menossa laulunjohtajaksi. Myös fukseja voisi yrittää aktivoida. Viime keväänä ei ole ollut 

laulunjohtajakoulutusta, voitaisiin järjestää tulevaisuudessa laulunjohtajakoulutus. Laulunjohtajien 

olisi hyvä tietää sitsien rakenteesta ja miten laulut menevät. Laulunjohtajakoulutus pidetään 

arkipäivänä iltapäivällä tai illalla. Pidetäänkö koulutus keväällä vai syksyllä, ja kuka järjestää? Määttä 

ehdottaa, että koulutus pidettäisiin syksyllä, jolloin myös uusia fukseja olisi tullut. Alkusyksyllä voisi 

olla parempi. Lisäksi olisi ehkä parempi kysyä julkisesti esimerkiksi ilmoituksella laulunjohtajaa kuin 

kasvotusten pienissä piirteissä, jotta ei ketään jäisi kysymyksen ulkopuolelle? Pidetään äänestys siitä, 

pidetäänkö laulunjohtajakoulutus keväällä vai syksyllä. 1,5 äänesti kevättä ja 6,5 syksyä. Päätetään, 

että laulunjohtajakoulutus olisi ensi syksynä pian fuksisitsien jälkeen. 

- maaliskuun hengailuilta 13.3.2016. Kerhistä ei ole vielä varattu. Kello neljästä eteenpäin voisi 

varata. Hallikainen katsoo, onko kerhis vapaana ja luo tapahtuman. 



- Kasvis-risteily 7.4.2016: Kaksi ryhmää ilmoittautunut. Bilebussi? Kuljetusta Helsinkiin tuskin 

kustannuksen vuoksi ja aikaisemmin päivällä pidettävän excursion takia järjestetään. 

- Vuosijuhlat 15.4.2016: TYY:n muuttohommaa on haettu. Vähintään kahdeksan henkilöä on tultava, 

ja ilmoittautujia muuttopäiville on juuri ja juuri siinä rajoilla. Odotetaan ja toivotaan parasta! 

- Lukiolaisten päivä 19.4.2016 

- VAKAVA -bileet 2016: Opexin kanssa voisi neuvotella. 

- Erkka Eksperiense Jyväskylässä 21.10. TAI 28.10.2016: Ei uutta tietoa 

- Opintotuki mielenosoitus 9.3 

15. Kulttuuri 

- I/O-Speksi 2016 – Taivaan tähden 15.3.2016 

16. Index-asiat  

- Index Itämerellä 6.4.2016 

- Index lähiökierros alustava päivämäärä 15.3, mutta samaan aikaan on I/O Speksi. Toisin sanoen 

kaksi Indexin tapahtumaa päällekkäin? Karusellin kanssa ei myöskään hyvä olla päällekkäin, koska 

sitten kahdet bileet olisivat päällekkäin. 

17. Ympäristöasiat 

- Ympäristösiiven koulutus 25.2.2016. Määttä ja Alho ovat menossa. 

18. Tila-asiat 

- Maunossa on vaihtunut järjestys. 

19. Liikunta-asiat 

- Sammonmaljan futsal ja sähly on tulossa maaliskuussa. Facebookin liikuntaryhmässä on niistä 

kysely. Laji maksaa 25e. Myös korkeakoulujen välinen sähly olisi maaliskuussa, mutta 

Sammonmaljan takia ei kannata osallistua. 

- Maaliskuu-huhtikuu vaihteessa Opexin kanssa sulkapalloturnaus. Lassi ja Anniina lupasivat pitää 

harjoituskerran. Tila pitäisi vielä varata viikolle 11 tai 12. 

- Lajikokeilu: Frisbeegolf kevään loppupuolella. 

20. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulevia asioita. 

21. Seuraava kokous 

- Määttä tekee doodlen. 

22. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 11.48. 

 

 

 

___________________  

Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 



 


