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Hallituksen kokous 11/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   ke 23.3.2016 klo 9:09 – 10.51. 
Paikka:  Macciavellin kabinetti  
Paikalla:  Johanna Puntanen, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Iisa Niemi, Erika Alho (lähti kohdassa 17), Anna 

Koskinen, Emma Tuomola, Noora Liimatta 
Poissa: Jonna Määttä, Lassi Rantanen, Pinja Wahlstén, Emmi Hallikainen 
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Varapuheenjohtaja avaa kokouksen klo 9.09. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 10/16 tarkastaminen 

- Korjataan pöytäkirjaan 10/16 paikka; kokous pidettiin Katkon ja Opexin toimistolla, ei 

Macciavellissa. 

- Korjataan myös ensikertalaiskiintiön prosentti kohdassa 11. Kopoasiat: KTL:llä se on 70%, OKL:llä 

80%. 

5. Ilmoitusasiat 

- Puheenjohtaja Määttä on matkoilla, joten varapuheenjohtaja Puntanen pitää kokouksen. 

6. Tiliasiat 

- Mahdolliset laskut toimistolta. 

- Päätetään maksaa kasvisristeilyn maksu: 500e Aikuiskasvatuksen killalle. 

7. Tutorointi 

- Laitos tekee vielä viimeisen päätöksen tutoreista. 

- Toukokuussa pidetään ensimmäinen tutor -koulutus. Alho on Katkon edustajana ja tutor-

vastaavana menossa. 

8. Ympäristöasiat 

- TYYn ympäristösiiven täydennyshaku päättyy 27.3.2016 

- Alho on laittamassa kasvislistaan ympäristö -viestin. 

9. Tila-asiat 

- Maaliskuussa Katkon vuoro siivota Mauno: Siivoojiksi lähtevät ensi viikolla Kivilähde, Tuomola ja 

Puntanen.  
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10. Liikunta-asiat 

- Sählyturnaus: Ei voitettu peliä, mutta pääasia, että kivaa oli! 

- Sulkapallo(turnaus Opexin kanssa) 

- Lajikokeilu: frisbeegolf (loppukeväällä) 

11. Työelämäasiat 

- Alumniverkosto: Syksyllä mahdollisesti viini-ilta. Ei oikein varmaa tietoa asioista, joten tässä 

tilanteessa tapaaminen alumnien kanssa voisi olla hyvä. Tapaamiselle olisi hyvä olla kuitenkin jokin 

syy. Pohditaan ja kehitellään myöhemmin alumnitoimintaa. Iltakoulussa voidaan miettiä asiaa. 

12. Specia-asiat 

- Specian ekskursio 7.4 

13. Wirike 

- Kauppakorkeakoululta on lähetetty viesti Wirike -mainokseen liittyen. Selvitetään viestin 

lähettäjältä, onko mainos olennainen jo vappuna vai syksyllä. Myös mainoksen hintaa pitää selvitellä.  

- Ovatko kaikki hallituslaiset laittaneet Wirike -tekstin Wirike -vastaavalle tai Hallikaiselle? 

Mahdollisesti Määtältä ja Rantaselta puuttuu vielä teksti. 

14. Kv-asiat 

- LLEES -maisteriohjelman ainejärjestö: Kirjeeseen laitetaan infoa Katkosta ja Indexistä. Katkon 

Facebookissa tiedotteet yms. laitetaan jatkossa englanniksi silloin, kun lisätään sinne vaihto-

opiskelijat. 

15. Projektiasiat 

- Vuosijuhlat 15.4.2016: Ilmoittautumisia yhteensä 154. Vahvistusilmoitusviesti, jossa ovat 

maksuohjeet, on tullut sähköpostiin. Vujutoimikunta on suunnitellut vujuviikkoa, jolloin olisi viini-ilta: 

paikkaa vielä selvitellään. Keskiviikkona pidetään mahdollinen tanssikurssi, jonka Jonne Mäkinen on 

suostunut vetämään. 

 - TYYn muutto 24.3., 29.3. ja 30.3.: Ihmisiä on hyvin tulossa. 

- Projektiavustushakemukset 30.4.2016 mennessä 

 - Mindfulness-koulutus 

 - Muita ehdotuksia? Ei toistaiseksi. 

16. Menneet tapahtumat 

- I/O-Speksi 2016 – Taivaan tähden 15.3.2016: Huikea! Katkon voimin lähdettiin ensi-iltaan.  

17. Tulevat tapahtumat 

- Toiminta-avustuskoulutus 23.3.2016: Puntanen menossa tänään.  

- Katkon hallituksen iltakoulu/virkistäytymisilta 1.4.2016: Suurin osa luultavasti pääsee. 

 - Sisältötoiveet: Alumniverkosto, Katkon nettisivut ja projektiavustushakemus 

 - Missä: Mahdollisesti Määtän luona. 

- Päätetään pitää Katkon kevätkokous 4.4.2016 klo 18 paikassa Edu 3. Nettisivuille, sähköpostiin ja 

ilmoitustaululle pitää laittaa infoa. 

- huhtikuun päivystys 5.4.2016: Tehdään juomaliput. Alho, Kivilähde, Tuomola, Liimatta, Niemi ja 

Puntanen pääsevät. 



- Pääsykoe-teemapäivä 7.4.2016 

 - Kivilähde menossa ja yrittää saada jonkun mukaan. Paikka pitää vielä selvittää. Mitä 

järjestäjälle pitäisi vastata? Selvitellään. 

- Kasvis-risteily 7.4.2016: Päätetään pitää ämpärikaraokerasti. Tuomola laittaa viestiä 

risteilyjärjestelystä. Suomen kasvatustieteilijöiden kokoukseen menevät ne, jotka pystyvät. 

- Vuosijuhlat 15.4.2016 

- Huhtikuun hengailuilta: vuosijuhlista toipuminen? Laitetaan info englanniksi, että myös kv-ihmiset 

voivat osallistua. Päätetään, että hengailuilta on keskiviikkona 20.4. Teemana on terveellisyys, ja 

ruokana tulee olemaan esimerkiksi salaattia ja hedelmiä. 

- Lukiolaisten päivä 19.4.2016 

- Loppukevään tapahtumat 

 - Vappuaaton booli 

 - Vappupiknik. Harkitsemme päiväksi tiistaita 26.4. 

- Syksyn tapahtumat 

 - Tutustumisilta: Tutorit järjestävät. 

 - Kastajaiset: Tutorit järjestävät alkuleikit hallituksen johdolla. 

 - Fuksisitsit: Katko järjestää. Juhlikset voivat nakittaa tutoreita yhteistyöstä. 

 - Pohdittiin, tulemmeko järjestämään tapahtumaa ennen orientaatioviikkoa. Pohditaan ja 

selvitellään vielä myöhemmin. 

- Supersitsit Jyväskylässä 21.10.2016 

- Erkka Eksperiense Jyväskylässä 21.10. TAI 28.10.2016: Puntanen laittaa viestiä, että Erkka 

Eksperiense voisi olla mieluummin päivänä 28.10., koska samaan aikaan samassa paikassa 

supersitsit. Päällekkäisyyttä ei ole ilmeisesti muualla huomioitu, sillä missään muualla 

erityispedagogiikka ei ole yhdistettynä kasvatustieteen ja aikuiskasvatustieteen kanssa. 

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

18. Kulttuuri 

- Loppukeväällä tuskin tulee olemaan kulttuuritapahtumaa, parempi järjestää ehkä syksyllä esim. 

teatteritapahtuma.  

19. Kopoasiat 

- Koponeuvosto 

- 29.3. Turku-Sali kello 16-18: Puntanen ja Kivilähde menossa. 

- 10.5. Kampuskappeli kello 16-18 

- Kopokahvit 

- 24.3. Turku-Sali kello 11-15 

- 21.4. Kampuskappeli kello 11-15 

20. Sopo-/ hyvinvointiasiat 

- Perheellisten opiskelijoiden vertaisryhmä 

- Hallikainen ei ole paikalla, ei muita asioita. 

21. Index-asiat  



- Indexin kevätkokous 30.3.2016 klo 16 

 - Jos Liimatta ei pääse, päätetään myöntää valtakirja jollekin muulle hallituslaiselle. 

 - Liimatta ilmoittaa viimeistään huomenna, pääseekö kokoukseen. 

- Index Itämerellä 6.4.2016 

- Indexin liikuntatapahtuma 14.4.2016 klo 17 

- Den Glider Index torstaina 21.4.2016: Paikka saatiin varattua. 

- Indexin baaribileet 27.4.2016 

- Indexin päivä/vappusitsit torstaina 28.4.2016 

- Brunchen kommer perjantaina 29.4.2016 

- Indexin vapputanssit lauantaina 30.4.2016: Kannattaa varautua kulkuläpysköillä, joilla pääsee  

tarpeen mukaan sisälle (jos ne toimivat). 

- Indexin ekskursio Budapestiin 5.-9.10.2016: Jeee!  

- Indexin vuosijuhlat 14.10. 

- Liimatta laittaa Kasvis-listalle Indexin tyytyväisyyskyselyn ja tervehdyksen. 

- Tänään karuselli, kannattaa ostaa Indexiltä jos lippua ei vielä ole! 

22. Viestintä 

- Nettisivuille päivitettävä vuoden 2016 jäsenmaksuhinta 35€ (sivuilla edelleen vuoden 2015 hinta 

25€). 

- Nettisivuilla englanninkielisessä infotekstissä väärät päivystysajat, joten myös ne pitää korjata. 

- Seuraavan viikkotiedotteen asiat: Perheellisten vertaistukiryhmä, Katkon kevätkokous. 

23. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulevia asioita. 

24. Seuraava kokous  

- Puheenjohtaja teki Doodlen. 

25. Kokouksen päättäminen 

- Varapuheenjohtaja päättää kokouksen klo 10.51. 

 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 
hallituksen varapuheenjohtaja 
 

 


