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Hallituksen kokous 09/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   to 10.3.2016 klo 12:14 – 14:10 
Paikka:  Macciavellin kabinetti  
Paikalla:  Jonna Määttä, Johanna Puntanen, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Emma Tuomola, Noora Liimatta, Anna 

Koskinen (saapui kohdassa 5) 
Poissa: Iisa Niemi, Emmi Hallikainen, Lassi Rantanen, Erika Alho, Pinja Wahlstén 
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12:14. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisätään Tulevat tapahtumat -osioon Toiminta-avustuskoulutus 23.3. 

4. Pöytäkirjan 08/16 tarkastaminen 

- Sanan ”tuutor” asemesta käytettäköön sanaa ”tutor”. Muutoin hyväksytään pöytäkirja 08/16. 

5. Ilmoitusasiat 

- Toimintasuunnitelma ja pöytäkirjat puuttuvat edelleen nettisivuista. Asiaa selvitellään. 

- Darra. 

6. Tiliasiat 

- Talousvastaavien koulutus 3.3.2016: Wahlstén oli koulutuksessa, mutta ei nyt kokouksessa paikan 

päällä.  

- Päätetään maksaa I/O Speksille 230e Speksilipuista. 

7. Tutorointi 

- Tutor-haastattelut 11.3.2016: Erika lähtee tutor-vastaavana paikalle haastatteluihin. 

- Alho ei ole paikalla. Ei muita tutorointiin liittyviä asioita. 

8. Työelämäasiat 

- Alumniverkosto: Työelämävastaavat käynnistelevät vähitellen alumnitoimintaa, sillä tuntuu että 

toiminta on hieman kadoksissa. Tavoitteena olisi kattavampi ja tehokkaampi alumnitoiminta. 

- Syksyllä tulee mahdollisesti olemaan kattavampi LinkedIn -koulutus. 

9. Specia-asiat 

- Ekskursio 7.4: Mainostettu kaksi kertaa sähköpostiin. Seuraavassa viikkotiedotteessa voisi vielä 

mainostaa. 

10. Wirike 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



- Juttujen deadline 13.3.2016. Jutut ajoissa Wirike -vastaavalle! 

11. Kopoasiat 

- Dekaanin tapaaminen 7.3.2016: Määräaikaisia työsuhteita vähennetään, mutta kasvatustieteillä ei 

vähennetä paljoa. Kommunikaatio ja yhteydenotto valmisteluryhmien kanssa on tärkeää. Kaikista 

valmisteluryhmistä voisi perustaa Facebook -ryhmän, jotta kommunikaatio ja tiedonkulku 

helpottuisivat. Opiskelijajäsenten kannattaisi osallistua enemmän! Kysytään Katkon päivystyksen 

yhteyteen opintoneuvoja, jolloin opintoneuvonta tulisi helpommin lähestyttäväksi. Muutenkin 

henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteyttä voisi parannella, sillä muidenkin tiedekunnissa henkilökunta 

ja opiskelijat esim. syövät samassa pöydässä. Pitkäjänteinen asenne/ilmapiirimuutos pitäisi tapahtua. 

Seuraavassa päivystyksessä (5.4.) mahdollisesti myydään juomalippuja vuosijuhlia varten ja 

haalarimerkkejä, joten saattaa kerätä kivasti porukkaa. Kaksi kärpästä yhdellä iskulla! Kopot 

kokeilevat Facebook -ryhmien ylläpitoa eri valmisteluryhmien kanssa: jokaiselle valmisteluryhmälle 

(paitsi harjoitteluryhmälle) tulee Facebook -ryhmä. 

- Kasvatustieteiden koulutuksen, erityisopetuksen ja KSP-maisteriohjelman valmisteluryhmän kokous 

8.3.2016. Seuraava kokous (12.4.) on tärkeä opintojaksojen päivittämisen kannalta. Päätös 

keskiarvojen painottamisesta tehtiin: Päätettiin, että kurssien arvosanoja ei painoteta opintopisteiden 

mukaan. Kesätenttejä ei tule, vaan tilalla tulee olemaan sähköinen tentti. Monimuuttujamenetelmät -

kurssi muutetaan helpommin toteutettavaksi. 

- Opintotukimielenosoitus Helsingissä 9.3.2016: Hallituslaisista ainakin Kivilähde ja Mäkelä olivat 

paikalla. Katkon lipun kantamisesta oli tullut puhetta. Kuitenkin kyseessä oli esimerkiksi koko TYYn 

mielipide. Jatkossa jos kyseessä on oikeasti kriittinen asia, Katkon lipun viemistä voisi pohtia 

harkitummin.  

12. Kv-asiat 

- Katko LLEES- maisteriohjelman ”omaksi järjestöksi”?: Satu Nurmi on TYYn kansanvälisten asioiden 

asiantuntija. LLEESin maisteriohjelmaa koordinoi tiedekunnassa Anna Väre. Koskinen aikoo ottaa 

yhteyttä näihin henkilöihin ja selvittää asioita. Lisätietoa tulee myöhemmin. 

13. Projektiasiat 

- Vuosijuhlat 15.4.2016: Vujuilmo on nyt auki ja päättyy ensi viikon perjantaina. 

 - TYYn muutto 29.–30.3. TYYn seuraava muuttopäivä on 24. päivä maaliskuuta klo 12 

eteenpäin. Tämän jälkeinen muuttopäivä on 29.3. 

- Projektiavustushakemukset 30.4.2016 mennessä 

14. Menneet tapahtumat 

- maaliskuun päivystys 1.3.2016: Haalarimerkkejä, kasseja ja kirjoja tuli myytyä. 

- Katkon ja Opexin hallitusten tapaaminen 1.3.2016: Puhuttiin VAKAVA -bileisiin liittyen, että niitä ei 

järjestettäisi, koska odotettavissa tuskin olisi paljon juhlijoita. Puhuttiin myös syksyn 

haalarimerkeistä fukseille, mutta ongelmiksi ilmenevät miksi-kysymys sekä kustannukset. Pitäisi 

skarpata kommunikoinnissa vielä. Mielellään myös vastaisuudessa voisi olla hyvä järjestää 

tapaaminen, mutta Mauno on aina hyvä paikka! 



- Pikku-2: KATKON sitsit ja bileet 9.3.2016: Meni ihan hyvin! Olisi kuitenkin ollut hyvä järjestää asiat 

tarpeeksi ajoissa, ettei saman päivän aikana esim. etsittäisi tarjoilijoita. Enemmän vastuuta ja 

tehtävien hoitamista ajoissa! Juhliksilla olisi tärkeää olla myös tasavertainen vastuullisuus.  

15. Tulevat tapahtumat 

- Netflix & Chill 13.3.2016: Kannettava tietokone pitää ottaa mukaan. Laitetaan vielä houkutteleva 

mainos tapahtumasta. Lauantaina päätetään elokuvat. 

- Kasvis-risteily 7.4.2016: Ilmo on päättynyt, Katkolta on lähdössä 20 henkilöä. Tuomola laittaa 

maksuohjeet osallistujille tänään tai huomenna. Eräpäiväksi päätetään ensi viikon keskiviikko. 

- Vuosijuhlat 15.4.2016 

- Lukiolaisten päivä 19.4.2016 

- Supersitsit Jyväskylässä 21.10.2016  

- Erkka Eksperiense Jyväskylässä 21.10. TAI 28.10.2016 

- Toiminta-avustuskoulutus 23.3 

16. Kulttuuri 

- I/O-Speksi 2016 – Taivaan tähden 15.3.2016: Kivilähde laittaa vielä muistutuksen viikonloppuna 

maksamisesta. 

- Tänään elokuvapäivä. ”Jos et pääse tänään, niin Netflix and chill!” 

17. Index-asiat  

- Indexin aamupala + päivystys 15.3.2016 klo 9:00 Kotipesällä 

- Indexin lähiöbussikierros 15.3.2016 

- Indexin kevätkokous 30.3.2016 klo 16 

- Index Itämerellä 6.4.2016 

- Den Glider Index torstaina 21.4.2016 

- Indexin baaribileet 27.4.2016 

- Indexin päivä/vappusitsit torstaina 28.4.2016 

- Brunchen kommer perjantaina 29.4.2016 

- Indexin vapputanssit lauantaina 30.4.2016 

- Indexin vujut 14.10.2016. Ennen vujuja on ekskursio. 

18. Ympäristöasiat 

- Alho ei ole paikalla. Ei ympäristöasioita. 

19. Tila-asiat 

- Maaliskuussa on Katkon vuoro siivota Mauno. 

- Edu kolmosessa on liian kylmä. Hrrr! 

- Hallituslaisten kulkuläpysköille on tulossa uusi järjestelmä. 

20. Liikunta-asiat 

- Ensi viikon torstaina on salibandy -pelit. 

- Sulkapalloturnaus Opexin kanssa. 

- Lajikokeilu: frisbeegolf (loppukeväällä) 

21. Muut esille tulevat asiat 



- Get Lucky -sitsit: Jos laskut ovat oikein, olemme tappiolla 70e. 

- Karuselli 23.3: Meidät on kutsuttu mukaan järjestämään Karuselli bileitä. Sitsejä ei mennä 

järjestämään, mutta lipunmyyntiin voidaan mahdollisesti mennä. 

- Lisää hyvinvointiin liittyvää pitäisi olla. Otetaan Hallikainen mukaan Sopo -tiimiin. 

22. Seuraava kokous 

- Seuraavasta kokouksesta on tehty doodle. 

23. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14.10. 

 

 

 

___________________  

Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 


