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Hallituksen kokous 15/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   to 21.4.2016 klo 14:07 – 17:57 
Paikka:  Macciavellin kabinetti  
Paikalla:  Jonna Määttä, Johanna Puntanen (poistui kohdassa 7), Tira Kivilähde, Pinja Wahlstén (poistui kohdassa 

9), Emmi Hallikainen (poistui kohdassa 7), Lassi Rantanen, Erika Alho, Anna Koskinen, Noora Liimatta 
Poissa: Heidi Mäkelä, Iisa Niemi, Emma Tuomola 
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 14.07 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista 

4. Pöytäkirjan 14/16 tarkastaminen 

-  Pöytäkirjan nimeksi täytyy muuttaa Esityslistan sijaan Pöytäkirja. Tällä muutoksella hyväksytään 

pöytäkirja 14/16.  

5. Ilmoitusasiat  

- Rahoitusmallityöryhmän opiskelijajäseneksi nimetty Milja Lappalainen 

- AWWWWW Pinjan serkku on saanut vauvan <3 

6. Tiliasiat 

- Posti haettu toimistolta 

- Pikkujoulujen 2015 Osakuntasalin vuokramaksu ei ole mennyt perille: Wahlsten maksaa maksun    

mahdollisimman pian 

- Vuosijuhlien rahaliikenne: 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut kukat vuosijuhlille 163,20€. 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut virvokkeet vuosijuhlille 93€ 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut virvokkeet vuosijuhlille 93€ 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut virvokkeet vuosijuhlille 200€ 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut virvokkeet vuosijuhlille 100€ 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut sillistarvikkeet 37,99€ 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksettu taksimatka sillispaikalle 22,50€ 

- Päätetään maksaa Annika Oksaselle sillistarvikkeista 3,13€  

- Päätetään maksaa Emilia Lahtivuorelle vujutarvikkeista 8,98€  
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- Päätetään maksaa Anna Hornborgille vujutarvikkeista 10,26€ + 5€ + 20€ = 35,26€  

- Päätetään maksaa Noora Liimatalle Indexin kaiuttimen vuokrasta 15€ 

- Hyväksytään sillispaikan siivousmaksu ja sillispaikan vuokra 100€ + 319€ = 419€ 

- Päätetään maksaa pakettiauton vuokra 145,16€ 

- Päätetään maksaa Iiro Suomalaiselle viini-illasta ja lasivuokrasta 181,15€ 

- Päätetään maksaa Tmi Toni Anderssonille paljusta 190€ 

- Päätetään maksaa Arnoldsille donitseista 210€ 

- Päätetään maksaa Juho Hienoselle 150€ vujujen valokuvauksesta 

- Päätetään maksaa Linjaliikenne Muurinen Oy:lle vujubussit 320€ 

- Päätetään maksaa Iisa Niemelle silliskarkeista ja sillistaksista 31,50€ + 9,10€ = 40,60€ 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut sillis- ja jatkoruuat 839,83€  

- Hyväksytään Katkon kortilla maksettu tarjoilut Katkon kevätkokoukseen 16,88€ 

- Päätetään maksaa Jonna Määtälle taksimaksu haalarimerkkien hakemisesta 24,40€ 

- Päätetään olla perimättä loppuja pikkujoulumaksuja 4 x 5€ = 20€ 

- Puuttuu: tanssikurssin salivuokra, Grano, Parkki, raumalaisten virvokemaksut ja Aitopaikan tarjoilut 

- Täytyy selvittää Kauppakorkean/Wirikkeen laskutus 

7. Sopo-/ hyvinvointiasiat 

- Nyyti ry:n kysely jäi tekemättä. 

- Tyytyväisyyskysely 2016:  

 - Koskinen laatii kyselyn edellisvuoden lomakkeen pohjalta 

 - Kysely julkaistaan vapun jälkeen 1.5.2016 viikkotiedotteen yhteydessä, sulkeutuu 15.5. klo 

23:59 

 - Vastanneiden kesken arvotaan KAKSI palkintoa: leffa-poppari-paketti ja YLLÄTYSPAKETTI! 

 - Juhlien kohdalla kysymys 24. ”Mikä on yleisin syy, miksi et osallistu Katkon järjestämiin 

juhliin?” lisätään tämä myös muiden aihealueiden kysymyksiin (kulttuuri, työelämä, liikunta- ja 

hyvinvointi…) 

 - Poistetaan kysymys kisuli -termistä 

 - Lisätään avoin kysymys vuosijuhlista ”Risuja ja ruusuja” teemalla (antaen esimerkkejä) 

 - Lisätään viimeiseksi avoin ”Vapaa sana” osuus 

8. Menneet tapahtumat 

- Vuosijuhlaviikko 

- Viininmaisteluilta 12.4.2016: sujui hyvin ja oli kivaa. Illan järjestäjä Korkkivika ry sai uusia 

jäseniä. 

 - Tanssikurssi 13.4.2016: noin 15 osallistujaa ja kurssiin oltiin tyytyväisiä. 

- Vuosijuhlat 15.4.2016: Vuosijuhlat ovat menneet ja kaikilla on ollut kooma, mutta hyvä 

fiilis. Juhlapuhe oli sisällöltään hyvä, mutta esitelmämäinen. Laitetaan palautetta 

tapahtumapaikkaan ruoasta ja muista järjestelyistä. Kivilähde hoitaa vuosijuhlatoimikunnan 

kanssa palauteasian. 



- huhtikuun hengailuilta 20.4.2016 teemalla terveellisyys PERUTTIIN, koska vappupiknik ajaa saman 

asian 

- Lukiolaisten päivä 19.4.2016: meni hyvin. Opexin ja Katkon esitykset erilaisia.  

9. Tulevat tapahtumat 

- Vappupiknik – Grillausta ja paskoja pihapelejä 26.4.2016 

 - Mitä pelejä? Jokainen tuo omistamansa pelit! Jonna lonkkarin ja kypärän. Katkon 

palkintopyörällä kisarata?? 

 - Grilli kuumana 14-18 

- Katko tarjoaa nugetteja, nakkeja ja sipsejä 

- Päätetään ostaa: vaahtokarkkeja, grillitikkuja ja pari pakettia makkaraa ja jos on tarve, 

hiiliä ja sytytysnestettä, Jonna ostaa 

 - Kysytään Opexilta grilliä ja mölkkyä, muita pelejä? 

 - Muut käytännön järjestelyt: Määttä, Liimatta, ehkä Kivilähde ja Alho aloittamaan – muut 

siivoamaan ja päättämään tapahtuma!  

 - Rantanen lähettää vielä järjestöille pyynnön tiedottaa tapahtumasta, lisää tapahtuman 

Opka:an ja päivittää tapahtumakuvausta; avoin muillekin kuin katkolaisille, also in English 

- Vappuaaton booli 30.4.2016 

 - Vapputarjoiluihin budjetoitu 50€ 

 - Myyntivuorot? 

- KIITOS!! -bileet 

- syksyn tapahtumat 

 - Tutustumisilta: suunnitteilla siirtää uusien ja vanhojen opiskelijoiden tutustumisilta toiselle 

fuksiviikolle 

 - Pihapelit Opexin kanssa ensimmäisellä fuksiviikolla 

 - Kastajaiset 

 - Fuksisitsit: TYYn sauna ei välttämättä käytössä, joten sen varaan ei voi laskea. Kysytään T-

talon alasalia; Rantanen tiedustelee hintaa, ajankohtaa ja tilan sopivuutta. Toinen vaihtoehto 

Osakuntasali, onko käytössä? Alustavasti sitsit voitaisiin pitää 7.9. (tai 8.9., myös 14.9. ja 15.9. 

mahdollisia). 

- 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”. 

- Kasvis-risteily 6.4.2017 

10. Ulkosuhdeasiat 

- Kasvisten edustajien mökkiviikonloppu alustavasti 26.8.2016 

11. Index-asiat  

- Index goes to Bouldertehdas 14.4.2016 klo 17 

- Den Glider Index 21.4.2016 

- Indexin baaribileet 27.4.2016 



- Indexin päivä/vappusitsit torstaina 28.4.2016 

- Brunchen kommer perjantaina 29.4.2016 

- Indexin ja Opexin vapputanssit lauantaina 30.4.2016 

- Indexin ekskursio Budapestiin 5.-9.10.2016 

12. Tutorointi 

- Alho osallistuu tutorien epäviralliseen tapaamiseen.  

13. Ympäristöasiat 

- SiistiVappu viikkotiedotteeseen. 

14. Kopoasiat 

- Valmisteluryhmän ja johtokunnan kokouksista ei kiireellistä uutta kerrottavaa. 

- Koponeuvosto 

- 10.5. kampuskappeli kello 16-18 

- Kopokahvit 

- 21.4. Kampuskappeli kello 11-15 

15. Tila-asiat 

- toukokuussa Katkon siivousvuoro 

- TYY keräsi tietoja järjestöjen turvallisuusyhteyshenkilöistä; Maunon ja toimiston 

turvallisuusyhteyshenkilöksi nimettiin Opexin Ilona Aalto ja varayhteyshenkilöksi Katkon Emmi 

Hallikainen. 

16. Liikunta-asiat 

- Ei uutta asiaa. 

- Lajikokeilu: frisbeegolf  

17. Työelämäasiat 

- Ei uutta asiaa. 

18. Specia-asiat 

- Ei uutta asiaa. 

19. Wirike 

- Hallikainen ilmoittanut, että taittaminen etenee.  

20. Kv-asiat 

- Ei uutta asiaa. 

21. Projektiasiat 

- Projektiavustushakemukset 30.4.2016 mennessä 

 - Mindfulness-koulutus: kouluttaja ei ole vastannut tiedusteluun 

22. Kulttuuri 

- Ei uusia asioita tällä erää.  

23. Viestintä 

- seuraavan viikkotiedotteen asiat: vappupiknik, SiistiVappu 

24. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulevia asioita. 



25. Seuraava kokous  

- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

26. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 17:57. 

 

 

 

___________________  

Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 

 

 

 

 


