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Hallituksen kokous 10/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   ti 15.3.2016 klo 12.07 – 14.14. 
Paikka:  Katkon ja Opexin toimisto 
Paikalla:  Jonna Määttä, Johanna Puntanen, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Pinja Wahlstén, Iisa Niemi, Emmi 

Hallikainen, Lassi Rantanen, Erika Alho, Anna Koskinen, Emma Tuomola, Noora Liimatta (saapui 
kohdassa 13) 

 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12.07. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Korjataan päivämäärä ja lisätään kellonaika esityslistaan. 

4. Pöytäkirjan 09/16 tarkastaminen 

- Netflix and chill -tapahtumaan ei ostettu Katkon taholta tarjottavia. Poistetaan kyseinen kohta. 

- Korjataan kohtaa 13. Projektiasiat siten, että ’Vuosijuhlat 15.3.2016’ -kohtaan kirjoitettu teksti ” 

TYYn seuraava muuttopäivä on 24. päivä maaliskuuta klo 12 eteenpäin. Tämän jälkeinen 

muuttopäivä on 29.3.” siirretään kohtaan ’Tyyn muutto 29.–30.3.’ 

5. Ilmoitusasiat  

- Katko on hakenut ennakkoperintärekisteriin. 

- TYYn toimisto muuttaa maaliskuun lopussa Ylioppilastalo B:n toiseen kerrokseen, entisen TYYn 

kirjaston tiloihin. Uusi osoite on 1.4. alkaen Rehtorinpellonkatu 4 B 2. krs, 20500 Turku. 

TYYn kanslia muuttaa maanantaina 21.3. Turun yliopiston päärakennuksen pohjakerrokseen 

opiskelija- ja hakijapalveluihin. Kanslia palvelee 22.3. alkaen uusilla aukioloajoilla ma-pe klo 12–14.  

TYYn lainatavarat sekä kokous- ja juhlatilojen avaimet siirtyvät kanslian palveluista TYYn järjestö- ja 

hallintoasiantuntijalle. Nämä voi noutaa 1.4. lähtien väistötiloista Ylioppilastalo B:n toisesta 

kerroksesta. 

- Kellään ei ole darraa paitsi ehkä sihteerillä. 

6. Tiliasiat 

- Talousvastaavien koulutus 3.3.2016. 

- Get Lucky -sitseillä jäätiin paljon miinukselle. Wahlstén selvittää, mistä saatu summa on tullut. 

- Kasvisristeilyn lasku tulee myöhemmin. 

- Päätetään maksaa Alholle nettisivuista 99e. 
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- Päätetään maksaa Rantaselle Pikku2 -sitseihin liittyvistä kuluista 32,85e. 

- Myöhemmin pitää olla tarkempia laskujen osalta! 

- Pikkujouluista 12 henkilöä ei ole vieläkään maksanut muistutusviesteistä huolimatta. Wahlstén 

laittaa vielä muistutusviestiä Katkon facebook-tunnuksilla. 

7. Tutorointi 

- Tutor-haastattelut 11.3.2016: Hakijoita oli noin 20 ja tutoreiksi valitaan 10. ”Get lucky!” 

8. Työelämäasiat 

- Alumniverkosto 

- Huomenna alkaa ilmoittautuminen ekskursioon. Vain 10 Turusta pääsee – olkaa siis tarkkana! 

9. Specia-asiat 

- Ei Specia-asioita. 

10. Wirike 

- Poikkeuksena Wirikkeeseen lisätään vujuista teksti vasta huhtikuun puolella. Tuomola muokkaa 

tähän mennessä tehtyä tekstiään ja lähettää Hallikaiselle. 

- Wirike -lehden kanteen ehdotetaan jotakin henkilökuvaa (esimerkiksi Kai Hakkaraisesta) tai 

vujuihin liittyen jotakin muuta kuvaa. 

11. Kopoasiat 

- Vuoden kieliteko 2016 ehdotuksia voi tehdä. 

- Ensikertalaiskiintiö KTL:lle on suuri, 70%. OKL:llä 80%. 

- Facebookiin tullaan laittamaan avauskeskustelu(t) ajankohtaisiin asioihin liittyen. 

- Palautetta tuli siihen liittyen, että Katkon lippu vietiin opintotukimielenosoitukseen. Jäsenistön 

mielipidettä olisi pitänyt kysyä. Kivilähde puolustautuu, että olimme ilmoittaneet lipun viemisestä jo 

etukäteen, ja asiaa olisi voinut jo silloin kommentoida. Koskinen tulee vastaamaan Katkon lipun 

viemisestä kertovaan palautteeseen, että ymmärrämme mielipiteen ja jatkossa tulemme miettimään 

tarkemmin lipun viemisen välttämättömyyttä. 

12. Kv-asiat 

- LLEES -maisteriohjelman ainejärjestö: Koskinen keskusteli Anna Väreen kanssa. Maisteriopiskelijat 

olisivat kiinnostuneita tulemaan Katkon toimintaan mukaan. Jäsenmaksu mahdollisesti 10e? Määttä 

tarkistaa asian. Hakijamäärä on valitettavasti vähentynyt lukuvuosimaksumuutosten takia. Katkon 

tervehdys vaihto-opiskelijoille: viestiin voisi laittaa ainakin jäsenmaksusta ja Facebook -linkki Katkon 

ryhmään. Lisäksi erilaisiin tapahtumiin voisi lisätä kuvaukset myös englanniksi. 

13. Projektiasiat 

- Vuosijuhlat 15.4.2016: 130 ilmoittautunutta + kutsuvieraat. Ohjelmalehteä pitää alkaa miettiä, noin 

viikko pitää varata painoon. 

 - TYYn muutto 29.–30.3.: 24. päivä pidetään seuraava TYYn muuttopäivä, ja jos 29. päivänä 

ei saada valmiiksi niin seuraavana päivänä jatkuu. 24. päivänä pääsevät ainakin Kivilähde, Tuomola, 

Koskinen, Mäkelä, Puntanen ja Niemi. 

 - Tulemme järjestämään kiitosbileet kaikille, jotka ovat olleet mukana avustamassa esim. 

jakaneet tylkkäriä.  



- Projektiavustushakemukset 30.4.2016 mennessä 

 - Mindfulness-koulutus 

 - Muita ehdotuksia? 

14. Menneet tapahtumat 

- Pikku-2: KATKON sitsit ja bileet 9.3.2016: Tarjoilijoita oli vaikea saada, mutta asia lopulta hoitui. 

Upseerikerholta tilattu ruoka oli eri mitä tilattiin. 

- Netflix & Chill 13.3.2016: Mikä esti ihmisiä tulemasta? Vain yksi hallituksen ulkopuolinen tuli 

paikalle. Määttä ehdottaa lautapeliturnausta, josta olisi mahdollisesti vaikeampaa jättäytyä pois. 

Pohditaan turnausta myöhemmin. 

15. Tulevat tapahtumat 

- Toiminta-avustuskoulutus 23.3.2016 

- Järjestetäänkö Katkon kevätkokous 29.3.2016? Samana päivänä olisi TYYn muutto. Ehdotetaan 

torstaita 31.3 klo 16. Myöhemmin tulee lisää informaatiota. 

- Huhtikuun päivystys 5.4.2016. Myydään vujun juomalippuja ja samalla myös opintoneuvoja tulee 

mahdollisesti olemaan paikalla. 

- Osallistutaanko Pääsykoe-teemapäivään 7.4.2016 klo 13-15? Samaan aikaan järjestetään ekskursio 

ja kasvis -risteily. Katkon ja Opexin yhteisessä Facebook-ryhmässä voisi pohtia. Kivilähde ja 

Rantanen ovat mahdollisesti menossa. 

- Kasvis-risteily 7.4.2016: Lasku tulossa! 

- Vuosijuhlat 15.4.2016 

- Lukiolaisten päivä 19.4.2016 

- Loppukevään ja tulevan syksyn tapahtumat 

- Supersitsit Jyväskylässä 21.10.2016  

- Erkka Eksperiense Jyväskylässä 21.10. TAI 28.10.2016 

- Kasvatustieteen päivät 2016 17-18.11.2016. Teemana ”Eriarvoistuva maailma, tasa-arvoistava 

koulu”. 

16. Kulttuuri 

- I/O-Speksi 2016 – Taivaan tähden 15.3.2016 

17. Index-asiat  

- Indexin aamupala + päivystys 15.3.2016 klo 9:00 Kotipesällä 

- Indexin lähiöbussikierros 15.3.2016: Ei ole tullut vielä täyteen, ongelmia ilmoittautumisissa. 

- Indexin kevätkokous 30.3.2016 klo 16. Päätetään myöntää valtakirja Liimattalle. 

- Index Itämerellä 6.4.2016. Paljon ilmoittautujia, 65 henkilöä. Ilmo on mennyt kiinni. 

- 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 liikuntatapahtuma 14.4.2016 klo 17 



- Indexin ekskursioon ilmoittautuminen alkaa viikolla 13. Lisätietoa myöhemmin. 

18. Ympäristöasiat 

- Alho ei ole paikalla. Ei ympäristöasioita. 

19. Tila-asiat 

- Maaliskuussa on Katkon vuoro siivota Mauno. 

20. Liikunta-asiat 

- Sählyturnaus: Torstaina pelit, klo 10.30 ja 14.00. 

- Sulkapalloturnaus Opexin kanssa huhtikuussa: tarkempi päivämäärä ei vielä tiedossa. Turnaus 

järjestetään viikolla 16. Ennen turnausta olisi hyvä pitää harjoituskerta.  

- Lajikokeilu: frisbeegolf (loppukeväällä) 

21. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esiin tulevia asioita. 

22. Seuraava kokous  

- Määttä pois, varapuheenjohtaja hoitaa! 

23. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14.14. 

 

 

 

___________________  

Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 
 


