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Hallituksen kokous 12/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   to 31.3.2016 klo 9:12 – 11.28. 
Paikka:  Macciavellin kabinetti  
Paikalla:  Jonna Määttä, Johanna Puntanen, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Pinja Wahlstén (saapui kohdassa 11), 

Iisa Niemi (saapui kohdassa 11), Emmi Hallikainen (saapui kohdassa 9), Lassi Rantanen (saapui 
kohdassa 9), Erika Alho, Emma Tuomola, Noora Liimatta 

Poissa: Anna Koskinen 

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 9.12. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjan 11/16 tarkastaminen 

- Kohta 6. Tiliasiat: tarkennetaan, kuinka paljon kasvis-risteilystä maksetaan ja kenelle: 500e 

Aikuiskasvatuksen killalle. 

- Kohta 13. Wirike: tarkennetaan, mistä viestistä on kyse. Kyse on Kauppakorkeakoululta lähetetystä 

viestistä Wirike -mainokseen liittyen. 

- Siirretään Indexin vappusitsit kohdasta 17 (Tulevat tapahtumat) kohtaan 21. Index-asiat. 

- Näillä muutoksin hyväksytään pöytäkirja 11/16. 

5. Ilmoitusasiat  

- Ei väsymystä suurempia ilmoitusasioita. 

6. Tiliasiat 

- Mahdolliset laskut toimistolta: Päätetään maksaa Turun upseerikerholle 116e Pikku 2 -sitsiruuista. 

Ollaan saatu alennusta pieleen menneistä erityisruokavaliotilauksista. 

- Hallituslaisille edustuskorvaus: Päätetään maksaa 25e vuosijuhlien edustusmaksu hallituslaisille: 

Jonna Määttä, Johanna Puntanen, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Pinja Wahlstén, Iisa Niemi, Emmi 

Hallikainen, Lassi Rantanen, Erika Alho, Anna Koskinen, Emma Tuomola, Noora Liimatta 

- Päätetään maksaa Määtälle laskiaispullitustarvikkeista 16,44e. 

- Päätetään laittaa TYY:lle lasku 250e muuttohommista. 

- Päätetään maksaa Hallikaiselle Sammonmaljan koripallo 25e, Turun yliopiston salibandyturnaus 

10e ja Pikku 2 -julisteet 24,80e. 
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- Päätetään maksaa Tuomolalle 25,20e sillistarvikkeista ja 45e kutsujen teko -palkkiota. 

- Päätetään ostaa sillistarvikkeita noin 350 eurolla. 

- Pikkujouluista muutama ei ole vielä maksanut. Wahlstén laittaa heille viestiä. 

- Muutokset esim. sitseille ilmoittautumisesta tai perumisesta olisi hyvä laittaa yhteen paikkaan, jotta 

ollaan paremmin niistä tietoisia. Jatkossa menettelemme niin, että ilmoitamme yhden tahon, johon 

voi ilmoittaa. 

- Selvitetään vielä, ovatko kaikki sitseille ilmoittautujat maksaneet maksua. 

7. Tutorointi 

- Tutorit on valittu! 

8. Ympäristöasiat 

- Ei ympäristöasioita. 

9. Kopoasiat 

- Koponeuvosto 

- 29.3. Turku-Sali kello 16-18 

- 10.5. Kampuskappeli kello 16-18 

- Kopokahvit 

- 24.3. Turku-Sali kello 11-15 

- 21.4. Kampuskappeli kello 11-15 

- Kehitysriihi huhtikuussa, vielä ehkä mahdollisuus vaikuttaa. Tavoitteena on nopea valmistuminen, 

ja opintoja hidastavia tekijöitä pitäisi poistaa. Kesätukikuukausien käyttäminen on kyseenalaista sen 

suhteen, riittääkö opintotuki muuten lukuvuosien ajaksi. Tukikuukaudet tulevat olemaan 

muuttumattomia nykyisille opiskelijoille, muuten kaikki muutokset tulevat kaikille eli esimerkiksi 

opintorahan vähennykset ja lainapainotteisuus. Uusille opiskelijoille tulee vähemmän tukikuukausia. 

- Hallinnollinen keskittäminen: mm. resurssien käyttö, kustannuksien leikkaaminen. Miten tämä 

meihin vaikuttaa ja säästääkö oikeasti? 

10. Sopo-/ hyvinvointiasiat 

- Nyyti ry:n kysely: Pitää vastata viimeistään 19.4. Hallikainen vastaa. 

- Seksismi ja sukupuolen moninaisuus järjestötoiminnassa -koulutus 11.4.2016 

11. Index-asiat  

- Indexin kevätkokous 30.3.2016 klo 16 

- Index Itämerellä 6.4.2016 

- Indexin liikuntatapahtuma 14.4.2016 klo 17 

- 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 ekskursio Budapestiin 5.-9.10.2016 

12. Tila-asiat 



- Tänään Maunon siivousvuoro! 

13. Liikunta-asiat 

- Sulkapallovuoro 6.4.2016: Pitää spämmätä. Turnaus Opexin kanssa ei onnistu. 

- Lajikokeilu: frisbeegolf (loppukeväällä) 

14. Työelämäasiat 

- Alumniverkosto: Puhutaan huomenna iltakoulussa. 

15. Specia-asiat 

- Specia sponssaa vuosijuhlia. 

16. Wirike 

- Hallikainen on tällä hetkellä taittamassa, ja taittamiseen on pari viikkoa vielä aikaa. 

17. Kv-asiat 

- LLEES -maisteriohjelman ainejärjestö 

18. Projektiasiat 

- Vuosijuhlat 15.4.2016: TYY:n muutto tehty, kesti vain tunnin. Kaikki kuljetukset hoidossa! 

Kaikenlaista tehty, mutta kaikenlaista myös tekemättä: Vieraat selvillä, sponsorit vielä mystisiä, 

vujuviikko ideatasolla, TYY:n vuosijuhlakamat varattu, bändi yms. kunnossa, valokuvaaja varattu, 

ohjelmalehteä tekemässä, puheenpitäjät varmistettu, järjestyksenvalvoja hoidettu, silliksen ruokaa ei 

ole vielä päätetty, juomaliput suunniteltu mutta ei tulostettu yms. 

- Hallituslaiset voivat auttaa, jos vujutoimikunta jossain tarvitsee apua. 

- Kiitosbileet: Varataan hallituksen virkistäytymiseen varatusta 300€:n budjetista osa kiitos-

bileisiin. Ajankohta toukokuun puolivälissä – mahdollisesti joko 13. tai 14. päivä: Määttä 

tekee doodlen. 

- Projektiavustushakemukset 30.4.2016 mennessä 

 - Mindfulness-koulutus 

 - Muita ehdotuksia? 

19. Menneet tapahtumat 

- Toiminta-avustuskoulutus 23.3.2016: Puntanen oli paikan päällä. Koulutus oli mielenkiintoinen ja 

lyhyt. 

20. Tulevat tapahtumat 

- Katkon hallituksen iltakoulu/virkistäytymisilta 1.4.2016 Määtän luona klo 18. Ainakin muutama 

hallituslainen pääsee. Saa tuoda syötävää mukaan. 

 - Sisältötoiveet ovat edellisessä pöytäkirjassa. 

- Katkon kevätkokous 4.4.2016 klo 18 EDU3 

 - Tarjoilut: Päätetään ostaa tarjoiluja kevätkokoukseen. 

- huhtikuun päivystys 5.4.2016. Juomaliput vielä tulostetaan myyntiin. Anni Mäki tulee paikan päälle. 

Myydään vujuarpoja, vujutoimikunta hoitaa. Merkkejä ja muuta kamaa myyvät Kivilähde ja Alho. 

- Pääsykoe-teemapäivä 7.4.2016: Kolme tuutoria on ilmoittautunut. 

- Kasvis-risteily 7.4.2016. Jee! Katkon vetokärry otetaan mukaan. 

- Vuosijuhlat 15.4.2016 



- Huhtikuun hengailuilta 20.4.2016 teemalla terveellisyys. Ensi viikolla Hallikainen tekee tapahtuman 

Facebookiin. 

- Lukiolaisten päivä 19.4.2016. Päivystyksessä Annin kanssa voisi jutella lukiolaisten päivästä. 

- Loppukevään tapahtumat 

 - Vappuaaton booli 

 - Vappupiknik mahdollisesti 26.4.2016 

- Syksyn tapahtumat 

 - Tutustumisilta 

 - Kastajaiset 

 - Fuksisitsit 

- Supersitsit Jyväskylässä 21.10.2016  

- Erkka Eksperiense Jyväskylässä 21.10. TAI 28.10.2016 

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

- Pikku 2 -bileet: Päivä vielä epäselvä. 

21. Kulttuuri 

- Seuraavaan kulttuuriviestiin tulee laajasti kaikenlaisia kulttuuriasioita. Mystisistä teattereista 

informaatiota: Teemana voisi olla ”Turun hämärä teatteriscene”.  

22. Viestintä 

- Facebookissa Katko ry -henkilön lisäksi myös Katko ry -sivun päivittäminen: esim. kuvia erilaisista 

tapahtumista. Isoja tapahtumia voi laittaa myös Katko ry -sivulle, kun Katko ry -henkilö olisi 

aktiivisempi. 

- Nettisivuille on korjattu vuoden 2016 jäsenmaksuhinta 35€. 

- Nettisivuilla englanninkielisessä infotekstissä väärät päivystysajat on korjattu. 

- Seuraavan viikkotiedotteen asiat: huhtikuun päivystys ja juomaliput, vujuviikon tapahtumat, 

kasvisristeilijöille pitää olla passi ja pelkkä ajokortti ei riitä (tai joku muu virallinen 

matkustusoikeusasiakirja), sulkapallovuorot 

23. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulevia asioita. 

24. Seuraava kokous  

- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

25. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 11.28. 

 

 

 

___________________  

Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 



 


