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Hallituksen kokous 19/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   torstai 1.9.2016 klo 9:05 – 12:02 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 1 
Paikalla:  Jonna Määttä, Johanna Puntanen, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Lassi Rantanen, Emma Tuomola, Noora 

Liimatta (saapui kohdassa 6) 
Poissa: Pinja Wahlstén, Iisa Niemi, Emmi Hallikainen, Erika Alho, Anna Koskinen 
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 9:05. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjojen 16/16, 17/16 ja 18/16 tarkastaminen 

- Hyväksytään pöytäkirja 16/16. 

- Pöytäkirja 17/16, kohta 6. Tiliasiat: ”Päätetään maksaa Milja Lappalaiselle noin 50e edestä 

polttoainekustannuksia vuosijuhlaroudauksista.” Hyväksytään tällä muutoksella pöytäkirja 17/16. 

- Pöytäkirja 18/16: Etunimet muutetaan sukunimiksi. Näillä muutoksilla hyväksytään pöytäkirja 

18/16. 

5. Ilmoitusasiat  

- Ei ilmoitusasioita. 

6. Tiliasiat 

- Educariumin tilavuokralaskuista tullut muistutus. Aiheeton. 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut kastajaistarvikkeet 52,15€ ja 3,09€. 

- Kastajaisten parhaan asun palkinnoksi annettu Katko-kassi ja Katkon laulukirja. Tarkistetaan, 

kuinka nämä tulee merkitä kirjanpitoon.  

- Kastajaisten haalarimerkkilasku. Tarkistetaan seuraavassa kokouksessa. 

- Uudet jäsenmaksut 

- Kassavihko 

- Käteiskassavarojen vienti pankkiin 

- Niemen kortti 

- Päätetään maksaa Puntaselle 16,74€ sovituspaitojen postiennakosta. 

- Odotettavissa fuksisitsien haalarimerkkilasku ja Upseerikerhon lasku 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



7. Menneet tapahtumat 

- Tutustumisilta (fuksien kesken) 23.8.2016: Tosi kivasti meni, kaikki viihtyivät! Oli muun muassa 

huutoneliötä, köydenvetoa, ämpärikaraoketa ja vapaata hengailua. 

- Kastajaiset 25.8.2016: Kaikki ryhmät eivät käyneet kaikilla rasteilla, mutta muutoin meni hyvin. 

Ensi vuonna olisi hyvä, jos olisi määrätty järjestys ja se että suunniteltaisiin aiemmin. Lisäksi ehkä 

jokin rauhallisempi paikka loppurastille ja kastajaiset sijoitettaisiin myöhemmälle viikolle. 

- Katkon, Indexin, TYYn ja I/O-Speksin esittely KTL:n fukseille 26.8.2016: Melko vähän porukkaa ja 

aikataulu n. 10-15min myöhässä, mutta muutoin sujui hyvin. Hallituslaisia oli hyvin paikalla. 

Fuksiesittelyssä oli TYYn edustuksen lisäksi Turun yliopiston kuoron edustus, ja näille kahdelle oli 

varattu yhteensä 15 min. Ensi vuonna painotetaan enemmän tämän tapahtuman ”pakollisuutta”. 

- Katko mukana Turku Pridessa 27.8.2016: Kivilähde ja Mäkelä oli. Kiva kokemus oli! 

- päivystys 30.8.2016: Tuotteita myytiin 29,50€ edestä. 

8. Tulevat tapahtumat 

- Fuksien (ja hallituksen + tutoreiden) ryhmäytymisviikonloppu 2.-3.9.2016 

 - hallituksesta osallistumassa Määttä, Mäkelä, Wahlstén, Niemi, Rantanen, Kivilähde…  

 - hallituksen vetämänä Katko-aiheinen tietokilpailu? Jokainen miettii kaksi kysymystä. 

 - osallistumismaksut perjantaihin mennessä Katkon tilille! 

 - Päätetään käyttää Katkon pankkikorttia fuksien ryhmäytymisviikonlopun tarjoiluihin. 

 - TYYn ja TYn Avajaiskarnevaalit 5.9 Yliopistonmäellä 

- Ständit 12-14, ei klo 16 saakka kuten aiemmin sanottiin! 

- klo 11 Niemi ja Määttä toimistolle hakemaan myytävät tuotteet ja kassa 

- viim. klo 12 ständi esittelykunnossa; pöytä haettu Luonnontieteiden talolta 

- klo 14 siivous; Mäkelä ja Tuomola siivoamaan 

- tiedotus fukseille 

- päivystys 6.9.2016 

 - Rantanen ja Liimatta pääsevät aloittelemaan 

 - Eduopo? Milloin pääsee (ajallaan)? 

- Fuksisitsit 7.9.2016 

 - kuutisenkymmentä osallistujaa 

 - Specian edustus on varmistunut. Specia on lupautunut maksamaan drinkin. Mahdollisesti 

myös Speciaan liittymistuotteet. 

 - tarjoilijoiksi Jonna Määttä, Annina Lahdenperä, Aleksi Alila, Linda 

 - muuta huomioitavaa? 

- Tutustumisilta kaikille katkolaisille 

 - Määttä lähettänyt Porttiin päivämääräkyselyä, entä Kerhis? 

 - Pyrimme järjestämään tutustumisiltaa maanantaille 12.9., Määttä laittaa varauksen TYYn 

saunaan. 

 - TYYn sauna varattu! Jeee! Näin ollen päätetään, että tutustumisilta on 12.9. 

 - Tuutorit voisivat miettiä ohjelmaa. 



 - tarjoilut? Toimistolta roinaa sekä mahdollisesti myös nyyttärit. OPM. 

- päivystys 13.9.2016  

- päivystys 20.9.2016 

- Katkon ja T-klubin baaribileet Lynissä 12.10. Pelkät baaribileet vai myös sitsit? 

- Supersitsit Jyväskylässä 21.10.2016 

- Erkka Eksperiense Jyväskylässä 21.10. TAI 28.10.2016 

- Syyskokous 7.11.2016 (ehdotus) 

- Pikkujoulut 18.11.2016 tai 25.11.2016 

 - Osakuntasali vapaana, muita paikkaehdotuksia? Hyväksytään osakuntasali tilaksi. Määttä 

 varaa osakuntasalin. 

 - Päätetään pikkujoulujen päivämääräksi 25.11.2016 

  - Pian voisi tiedottaa fukseille pikkujouluista. Infotilaisuus. 

 - Pro Katko -palkinnon saaja jo pohdintaan  

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

 - tiedotus, osallistuminen, yhteistyö…? Vapaaehtoisia opiskelijaedustajia tarvitaan 

avustamaan tapahtumassa. 

 - Kivilähde ja Puntanen toimivat yhteyshenkilöinä. 

- Kasvis-risteily 6.4.2017 

 - Kuka päävastaavaksi? Tarvitaanko toimikunta? 

 - Yhteys laivalle ja muille järjestöille (tiedottaminen), haalarimerkin suunnittelu ja toteutus, 

tapahtuman suunnittelu. Ainakin yksi toimikunnasta voisi olla hallituslainen. Määttä kyselee Milja 

Lappalaiselta toimikunnasta. Odotellaan Lappalaiselta vastauksia, ja tämän jälkeen päätetään 

hallituksesta yhteyshenkilö/vastaava ja se, perustetaanko toimikunta. 

  - Mainostaminen! 

  - Ei tällä kertaa ekskursiota samassa yhteydessä. 

- Bilesarja? Mukana Katko, SKO, Digit ja Kääntöpiiri. Neljät eri juhlat tulossa, jokaisella ainejärjestöllä 

omansa. Alustavasti Katkon vuoro tammikuussa. Käytännön asiat esim. haalarimerkit ovat vielä 

kesken. Baari kannattaa varata pian; sopivan päivämäärän selvittely. 

- Laulunjohto-opetus 

9. Sopo-/ hyvinvointiasiat 

- Tyytyväisyyskysely 2016, Doodle tulossa pian 

- Mindfulness-koulutus (Anne Syvälahti) 

 - Sisältö  

- alkuun hengitysmeditaatio istuen (n. 15 min.), virittää aiheeseen ja tuo läsnäoloa  

- opetusta aiheesta keskustellen, esim. 45 min.   

- loppuun 30 min. kehomeditaatio makuulla 

  - Tila: luentosali ja/tai liikuntasali Educariumilla (tilavuokrat?) 

- Syvälahden omat päivämääräehdotukset 

- ti 11.10. klo 16.30 alkaen 



- ke 12.10. klo 16.30 alkaen. Ei käy. 

- pe 14.10. klo 14 alkaen. Ei käy. 

- ti 18.10 ja ke 19.10 käy koko päivä. Viestiä, että jompikumpi näistä päivistä. 

  - Muu sisältö, esim. tarjoilut?  

  - Ilmoittautuminen?  

10. Ulkosuhdeasiat 

- Kasvisten edustajien mökkiviikonloppu 26.8.2016 peruuntui. Toinen miitti supersitsien yhteydessä. 

- henkilökunnan kutsuminen Katkon tapahtumiin? Henkilökunta Mindfulness -koulutukseen? 

11. Index-asiat  

- Indexin Aarteenmetsästys 24.8.2016: Meni hyvin ja fukseilla oli hauskaa! 

- Indexin Fuksikahvitukset 30.8.2016 

- Indexin kastajaiset 31.8.2016: Rastilla boolimalja -tehtävä. Hyvä meininki, ja oli hyvä että sanottiin 

erikseen, ettei ole pakko osallistua vaan voi esim. kannustaa. Todella paljon fukseja paikalla, reilusti 

yli 100 henkilöä. Jeee! Reilusti paljon enemmän kuin viime vuonna, jolloin satoi vettä, kun taas tällä 

kertaa oli hieno ilma.  

- Indexin sivuainemessut 1.9.2016 

 - 13-14 Määttä ja Mäkelä, 14-16 Kivilähde ja Rantanen? Näytille kiinnostavimmat kirjat. 

Haalarimerkkejä yms. ei tarvitse myydä. 

- Indexin ekskursio Budapestiin 5.-9.10.2016 

- Indexin vuosijuhlat 14.10.2016 

 - edustajat, lahja? 

 - Facebook -tapahtuma tulossa 

- Indeksi -lehden jäsenjärjestön palstan kirjoitusvuoro Katkolla 

 - jutun deadline 6.11.2016 

 - kuka/ketkä kirjoittavat? 

 - Lauralle viestiä, että kirjoitetaan. Jäsenistölle viestiä, olisiko halukkaita kirjoittajia. 

12. Tutorointi 

- Tutor -vastaava ei ole paikalla, mutta tuutorointi on käynnissä. 

13. Ympäristöasiat 

- Olemme päättäneet, että sitseillä tarjotaan vain kasvisruokaa. 

14. Kopoasiat 

- laitosneuvottelu 29.8.2016: Laitoksella vierailivat professorit Helsingistä. 

- johtokunnan kokous 31.8.2016 

- laitoksen hallopedien koolle kutsuminen 

- laitosneuvottelu 23.9.2016: Selvitellään pysäköintiasiaa. 

- johtokunnan kokoukset 28.9., 12.10., 26.10., 23.11. ja 21.12.2016 

15. Tila-asiat 

- syyskuun siivousvuoro 

16. Liikunta-asiat 



- Katkon liikuntavuorosta ollut kyselyä 

- Sammonmalja -lajeihin osallistuminen: Ilmoittautumiset olemassa, mutta kaikkiin lajeihin on tullut 

50-60€ maksut. Selvitetään kiinnostuneet/ilmoittautumisasiat; mihin lajiin ilmoittaudutaan. 

- Vielä Katkon liikuntakentän spämmääminen uusille fukseille! 

- Lajikokeilut: frisbeegolf, ilmajooga? 

17. Työelämäasiat 

- työelämätapahtuma marraskuussa 2016? 

- alumnisitsit keväällä 2017 

18. Specia-asiat 

- Specian edustus Fuksisitseillä 7.9.2016 

19. Wirike 

- painetun lehden deadline 16.11.2016 

- taiton deadline? 

- juttujen deadline? 

20. Kv-asiat 

- Katkon esittäytyminen uusille vaihtareille torstai 25.8.2016  

 - Määttä ei osallistunut, kommunikaation puute järjestäjän taholta! 

- Kv-maisteriohjelmien lähiainejärjestöjen edustajien tapaaminen 2.9.2016 klo 16, Kampuskappeli 

 - kuka edustaa? 

- Katkon esittäytyminen LLEES -opiskelijoille ma 5.9.2016  

- Määttä menee; mitä halutaan kertoa Katkosta, mitä halutaan tietää opiskelijoista? 

 - tapahtumien englanninkieliset kuvaukset ja kv-opiskelijoiden kutsuminen 

21. Projektiasiat 

22. Kulttuuri 

- Viini- ja juustoilta 

23. Viestintä 

- fuksit ja sähköpostilistat 

- tapahtumakalenteri 

- viikkotiedotteen asiat 

24. Muut esille tulevat asiat 

- Palautteet uudeksi osioksi esityslistaan. 

25. Seuraava kokous  

- Puheenjohtaja teki Doodlen. 

26. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 12:02. 

 

 

 

___________________  



Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


