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Hallituksen kokous 08/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   ma 29.2.2016 klo 9:08 – 11.04 
Paikka:  Macciavellin kabinetti  
Paikalla:  Jonna Määttä, Johanna Puntanen, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Iisa Niemi, Emmi Hallikainen, Lassi 

Rantanen (lähti kohdassa 11 ja saapui kohdassa 16), Erika Alho, Noora Liimatta (saapui kohdassa 14 ja 
lähti kohdassa 16) 

Poissa: Pinja Wahlstén, Anna Koskinen, Emma Tuomola 

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 9.08. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjojen 30/15 ja 07/16 tarkastaminen 

- Hyväksytään pöytäkirja 30/15 seuraavin muutoksin: Lisätään kohtaan 6. Tiliasiat: ”Kassavihko: 

1.12. päivystyksessä myyty 2x Viidakkomerkki (2€/kpl), 4x Kissamerkki (3€/kpl), 1x Vujumerkki 

(5€/kpl), 1x Masquerade (0,50€/kpl), 10x Laulukirja (7€/kpl), 1x kassi (5€/kpl) eli yhteensä 96,50€” 

- Hyväksytään pöytäkirja 07/16 seuraavin muutoksin: Lisätään kohtaan 6. Tiliasiat, mistä 

tapahtumasta Upseerikerholle maksettiin. Upseerikerholle maksettiin ruuista Get Lucky –sitsi -

tapahtuman osalta. Lisäksi korjataan kohdassa 14. Tulevat tapahtuma, Pikku-2 -sitsit ja bileet: Viime 

keväänä ei ole ollut laulunjohtajakoulutusta. 

5. Ilmoitusasiat  

- Katko yhdessä Tyrmyn kanssa valittu tekemään TYYn muuttoa! Jee! 250e palkkio. 

- Porkkanakakkua! 

- Tänään tulee opintotukileikkausten laskelmat. 

- Leonardo DiCaprio voitti Oscarin! 

6. Tiliasiat 

- Ei tiliasioita. 

7. Tutorointi 

- Tutor-haastattelut 11.3.2016 

- Tänään on viimeinen ilmoittautumispäivä tutoriksi. 

- Hallituslaisista ainakin neljä on hakenut tutoriksi. 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



8. Työelämäasiat 

- Kumpikaan työelämävastaava ei ole paikalla.  Ei uusia asioita. 

9. Specia-asiat 

- Kumpikaan Specia-vastaava ei ole paikalla. 

- CV-klinikka oli hyödyllinen, ja siellä oli noin kymmenen ilmoittautunutta. 

10. Wirike 

- Juttujen deadline 13.3.2016. 

- Tähän mennessä Wirikkeeseen on tiedossa yhteensä neljä juttua.  

- Canva osittain ilmainen, jotkin lisäominaisuudet saattavat maksaa. InDesignia viisaampi käyttää, 

sillä Hallikainen on sen opetellut. 

- Facebookiin hallituspuolelle laitetaan seinäkirjoitus, jossa eri henkilöiden aiheita Wirikkeeseen, ettei 

tule samoja. 

11. Kopoasiat 

- Koponeuvoston tapaaminen 23.2.2016: Sähköisiä tenttijärjestelmiä muokataan ja myös 

opetussuunnitelmatyöstä oli puhetta. Opiskelutaitojen kehittämiseen liittyvä kurssi tulee kaikille 

tiedekunnille pakolliseksi. Tarkkuus tapaamisissa ja kokouksissa tärkeää. Valmisteluryhmä, joka 

käsittelee kasvatustieteiden ja erityisopetuksen opintoja, kokoontuu ensi viikolla tiistaina. Pysyvä vai 

hetkellinen säästö? Miten pelastetaan kasvatustieteiden tiedekunnan talous? Opiskelijatapaaminen, 

esim. viini- ja valitusilta on ollut jo. OKL:n kanssa yhteistyötä? Huomenna Proffassa OKL:n kanssa 

tapaaminen, silloin voisi keskustella. Seuraava johtoryhmän kokous on 30.3. Opetussuunnitelmatyö, 

miten saada tietoa? Eriytyneet opiskelijat ja henkilökunta, joten yhteistyö = 0. Huomenna OKL:n 

hallituksen kanssa voisi keskustella, mitä he suunnittelevat ja katsoa, voimmeko olla apuna.  

- Tämän hetken etenemissuunnitelma: huomenna keskustellaan Opexin kanssa. Kopokirje tehdään 

tällä viikolla viikonloppuun mennessä. Jos joku kiinnostunut Kopoasioista, katsoisi siihen liittyviä 

tapahtumia ja muita tiedotteita esimerkiksi viikkotiedotteesta. Määttä laittaa viestiä, mitä meidän 

kuuluisi nyt tehdä. 

- Kivilähde ja Puntanen menevät ensi viikolla tapaamaan dekaania. 

- Opintotukimielenosoitus Helsingissä 9.3.2016: Tänään julkaistaan leikkausten määrä. 

Kopokirjeeseen kannattaa laittaa tarkasti sellaisista asioista (tässä tapauksessa opintotuesta), jotka 

ilmoitetaan julkisesti. Facebookiin voisi laittaa lyhyemmän koosteen. TYY on ilmoittanut 

järjestävänsä kuljetuksen opintotukimielenosoitukseen Helsinkiin, on myös olemassa 

ilmoittautumislomake busseihin.  

12. Projektiasiat 

- Vuosijuhlat 15.4.2016: Ville Niinistö ei pääse, mutta propsit nopealle vastaukselle! Kutsut pitäisi 

lähettää postiin, mutta ne ovat vielä painossa. Ilmoa lykätään viikolla, koska kutsut eivät ole 

valmiita. Puhujaideoita otetaan vastaan. 

 - TYYn muutto 29.–30.3. 

- Projektiavustushakemukset 30.4.2016 mennessä: Mindfullnessista ei ole vielä laitettu viestiä.  

13. Menneet tapahtumat 



- SPECIAn CV-klinikka Educariumilla 22.2.2016 

14. Tulevat tapahtumat 

- maaliskuun päivystys 1.3.2016. Mäkelä, Liimatta ja Määttä ovat menossa. 

- Katkon ja Opexin hallitusten tapaaminen 1.3.2016: Proffassa klo 18. Määttä tekee listan asioista, 

joista puhutaan. 

- Pikku-2: KATKON sitsit ja bileet 9.3.2016: Kymmenestä kahteen asti tarvitaan lipunmyyjiä: Määttä, 

Kivilähde, Niemi ja Rantanen ovat menossa. Tarjoilijatilanne: 0. Osallistujia Katkolta noin 10. 

- Netflix & Chill 13.3.2016: Hallikainen on tehnyt tapahtuman Facebookiin. 

- Kasvis-risteily 7.4.2016 

- Vuosijuhlat 15.4.2016 

- Lukiolaisten päivä 19.4.2016: Jonna ilmoitti Anni Mäelle kiinnostuneet, ja Mäki laittaa informaatiota 

lähempänä. 

- VAKAVA -bileet 2016: Opexin kanssa voisi huomenna neuvotella bileistä. 

- Supersitsit Jyväskylässä alustavasti lokakuun puolivälissä 2016. Varoitus siitä, että voi mennä 

nopeasti täyteen. 

- Erkka Eksperiense Jyväskylässä 21.10. TAI 28.10.2016 

15. Kulttuuri 

- I/O-Speksi 2016 – Taivaan tähden 15.3.2016 

- 21.5 ravintolapäivä 

- Katkon kirjakerhoon kiinnostusta? Kivilähde tekee Facebookiin kyselyn. 

16. Index-asiat  

- Indexin lähiöbussikierros 15.3.2016. Aamupala ja päivystys kotipesällä klo 9. 

- Index Itämerellä 6.4.2016 

- Indexin kevätkokous 30.3 

- Den glider Index 21.4 

- Indexin päiväsitsit 27.4 

- Brunschen kommer 29.4 

- Indexin ja Opexin vapputanssit 30.4 

17. Ympäristöasiat 

- Ympäristösiiven koulutus 25.2.2016: Määttä ja Alho kävivät. ”Muistakaa kierrättää”! Ei 

ympäristöasioita kuitenkaan tuputtamalla, vaan voisi tehdä harkitumpaa markkinointia. Helsingin 

erityispedagogiikkahallitus päätti erikeepperi-sitseille ruuat ja osti sekä teki itse. Mekin voisimme saada 

halvemmalla tehtyä ruuat sen sijaan, että Upseerikerho tekisi ruuat. Hankitaanko Katkolle ruokaa varten 

lämpösäilytyslaatikoita tms? Päädytään kasvisruokaan. Sitseillä voisi käyttää kertakäyttöastioiden sijaan 

TYY:n astioita, joita voi vuokrata. 

18. Tila-asiat 

- Maaliskuussa on Katkon vuoro siivota Mauno. 

- Puhtaat mukit pois, jos ei tiskata! 

19. Liikunta-asiat 



- Sammonmalja: futsal ja sähly maaliskuussa. Sählyyn olisi tulossa 12 pelaajaa. 

- Sulkapalloturnaus Opexin kanssa. Sulkapallomailat ovat OKL:n. Neuvotellaan tästä huomenna.  

- Lajikokeilu: frisbeegolf (loppukeväällä) 

20. Muut esille tulevat asiat 

- Katkon nettisivut: Ilmoittautumissysteemiä ei voitu koodata nettisivuille niiden pohjan takia. 

Nettisivujen teema  jos kokeilisi jotakin muuta teemaa, voisi toimia myös puhelimella. 

Ilmoittautumissysteemi on toistaiseksi haudattu, ja jos se ei nettisivuilla toimi niin 

googleilmoittautumisen voisi ottaa haltuun. Päätetään ottaa haltuun googleilmoittautuminen. 

Mobiilikäytettävyyttä katsotaan vielä. 

- Nettisivuille tietoa vuosijuhlista, siellä ei ole myöskään pöytäkirjoja vielä ollenkaan, ja koposta 

jotain informaatiota voisi laittaa. Ylipäätään nettisivut aktiivisemmaksi! Tenttiarkistoa pitäisi päivittää, 

kysymykset heti tenttien jälkeen. Enemmän kuvia sivuille. 

21. Seuraava kokous 

- Määttä tekee doodlen. 

22. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 11.04. 

 

 

 

___________________  

Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 

 

 


