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Hallituksen kokous 20/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   tiistai 6.9.2016 klo 12:04 – 14:07 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 1 
Paikalla:  Jonna Määttä, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Iisa Niemi, Emmi Hallikainen (lähti kohdassa 8), Lassi 

Rantanen (saapui kohdassa 4), Emma Tuomola, Noora Liimatta (saapui kohdassa 4) 
Poissa: Erika Alho, Anna Koskinen, Johanna Puntanen, Pinja Wahlstén 
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12:04. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjan 19/16 tarkastaminen 

- kohta 7. Menneet tapahtumat: fuksiesittelyssä oli TYYn edustuksen lisäksi Turun yliopiston kuoron 

edustus, ja näille kahdelle oli varattu yhteensä 15 min.  

- Lisätään kohtaan 8. Tulevat tapahtumat maininta Katkon pankkikortin käyttämisestä Fuksien 

ryhmäytymisviikonlopun tarjoiluihin. 

- Näillä muutoksilla hyväksytään pöytäkirja 19/16. 

5. Ilmoitusasiat 

- Ei ilmoitusasioita. 

6. Wirike 

- painetun lehden deadline 16.11.2016 

- Hallikainen laittaa päätoimittajahakukuulutuksen. 

- taiton deadline: 14.11. 

- juttujen deadline: 23.10. 

7. Liikunta-asiat 

- Katkon liikuntavuorosta ollut kyselyä: Kerran kahdessa viikossa -kokeilu, äänestys päivästä 

Sammonmalja -kyselyn jälkeen. 

- Sammonmalja -lajeihin osallistuminen: Hallikainen tekee tänään kyselyn lajeista. 

- Lajikokeilut: frisbeegolf, ilmajooga? Katsotaan lajikokeiluja Sammonmalja- ja katkon liikuntavuoro -

pohdinnan jälkeen. 

8. Sopo-/ hyvinvointiasiat 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



- Tyytyväisyyskysely 2016, Doodle tulossa 

- Mindfulness-koulutus (Anne Syvälahti) 

- Tila: luentosali ja/tai liikuntasali Educariumilla (tilavuokrat?). Määttä laittaa sähköpostia 

asiasta. 

- Syvälahdelle ehdotettu ti 18.10 ja ke 19.10 n. klo 15-17 

- Moip!-hankkeesta tiedottaminen? Tiedotettu viikkotiedotteessa, tarvittaessa vielä joitakin esitteitä 

mutta emme katso välttämättä tarpeelliseksi. On vaikea sovittaa hanke juuri meidän ainejärjestön 

tapahtumiin. 

9. Tila-asiat 

- syyskuun siivousvuoro: Määttä, Mäkelä ja Tuomola 21.9. klo 10 

10. Kopoasiat 

- pysäköintiuudistus 

- laitoksen hallopedien koolle kutsuminen: Kivilähde ja Puntanen pohtivat yhdessä ajankohtaa. 

- valitusilta marrakuussa 

- laitosneuvottelu 29.8.2016 

- johtokunnan kokous 31.8.2016 

- laitosneuvottelu 23.9.2016 

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

11. Työelämäasiat 

- Specialta taulukko, jossa alumnien työpaikoista Turun seudulla 

- työelämätapahtuma  

- alumnisitsit keväällä 2017. Alumnit esittivät toivomuksen, että sitsit olisivat Helsingissä. 

- Tuomola laittaa tiedotuksen kasvis-listalle seminaarista ”Viisi askelta piilotyöpaikkaan” 

12. Specia-asiat 

- Specian edustus Fuksisitseillä 7.9.2016 

- 500e gradun apuraha 

- Tulossa gradutilaus vuonna 2018 ”Sijoittuminen työmarkkinoilla” 

- Esimiestaitojen ja HR-taitojen harjoittelu -kurssi, 1op 

- Duunisafari käynnistetty Oulussa ja Helsingissä, molemmissa kaupungeissa omat tiimit. Tiimi myös 

Turkuun? Syyskokoukseen pohdintaan! AKK:lta saatu duunisafarimateriaalia. 

- Mainostetaan enemmän Akavan erityisalan webinaareja 

- Katko voi halutessaan kirjoittaa jutun Specian lehteen  

- 15.10. Aikuiskasvatuksen killan maksuton työelämätapahtuma Apollossa 

13. Kv-asiat 

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

- Katkon esittäytyminen LLEES -opiskelijoille ma 5.9.2016: Määttä kävi 

 - kokoava infosähköposti LLEES -opiskelijoille; jäsenmaksuohje, sähköpostilistalle liittyminen, 

lähimmät tulevat tapahtumat, hallituslaisten vastuualueet ja sähköpostiosoitteet 

- Viikkotiedotteeseen ja muihin tapahtumatiedotteisiin lyhyesti tiedotteet englanniksi.  



14. Projektiasiat 

- Vujutoimikunnan kokoontuminen työtodistusten merkeissä 

- Katko-paidat 

- Uusi katkomerkki tilaukseen? Meemiin liittyvä? 

15. Kulttuuri 

- Viini- ja juustoilta loka- tai marraskuussa 

- Kivilähde alkaa kirjoittaa kulttuuriasioista tiedotetta: mahdollisesti myös Turun ravintoloista 

- Tyytyväisyyskyselystä poimitaan toiveita kulttuuriasioihin liittyen; ensi viikolla pyritään käymään 

läpi 

16. Tiliasiat 

- Päätetään maksaa 152,88€ HEF Group Oy:lle Fuksisitsien haalarimerkistä. 

- Kastajaisten haalarimerkkilasku 

- Uudet jäsenmaksut 

- Kassavihko 

- Käteiskassavarojen vienti pankkiin 

- Niemen kortti 

17. Menneet tapahtumat 

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

järjestetty, myös ilmoittautuminen tuli sopivaan aikaan. Kiva paikka, eikä tiukkaa aikataulua tai 

muita sääntöjä. Monilla oli hauskaa. Perinteeksi?  Aamuun olisi voinut järjestää vielä jotakin 

yhteistä ohjelmaa. 

- TYYn ja TYn Avajaiskarnevaalit 5.9 Yliopistonmäellä: saatiin myytyä 139e edestä katkotavaraa 

- päivystys 6.9.2016: saatiin myytyä 13 paitaa, muuta tavaraa myyty 27e edestä 

18. Tulevat tapahtumat 

- Fuksisitsit 7.9.2016: Specia sponsoroi 50e:lla virvokkeita. Sitsimaksut käteisellä. Rantanen, Niemi ja 

Määttä hakee edulta kassat yms. 

- Tutustumisilta kaikille katkolaisille 12.9.2016 @TYYn sauna 

 - ohjelma: Katkon kuoro esiintyy, esittäytymiskierros 

 - tarjoilut: Päätetään ostaa Katkon kortilla tarjoiluja 

- päivystys 13.9.2016: Määttä ja Rantanen 

- päivystys 20.9.2016 

- Katkon ja T-klubin baaribileet Lynissä 12.10.2016 

- Supersitsit Jyväskylässä 21.10.2016  

- Erkka Eksperiense -viikonloppu Jyväskylässä 28.10.2016 

- Syyskokous 7.11.2016 

- Pikkujoulut 25.11.2016 @Osakuntasali 

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

- Kasvis-risteily 6.4.2017 

 - Kuka päävastaavaksi? Tarvitaanko toimikunta? 



- Bilesarja: Katko, SKO, Digit ja Kääntöpiiri. Neljät eri juhlat, ja Katkon vuoro on tammikuussa. 

19. Ulkosuhdeasiat 

- AKK:n ”Lasikatto rikki!” -tapahtuma Helsingissä 15.10.2016 

- mahdollinen kasvis-hallitusten tapaaminen Supersitsien yhteydessä 21.10.2016 

20. Index-asiat  

- Menneet: Aarteenmetsästys 24.8.2016, Fuksikahvitukset 30.8.2016, Sivuainemessut 1.9.2016, 

Indexin kastajaiset 

- Indexin fuksisitsit 15.9.2016: 185 henkilöä ilmoittautunut 

- Indexin ekskursio Budapestiin 5.-9.10.2016 

- Indexin vuosijuhlat 14.10.2016 

 - edustajat, lahja? 

- Indeksi -lehden jäsenjärjestön palstan kirjoitusvuoro Katkolla 

21. Tutorointi 

- Tuutorointi käynnissä 

22. Ympäristöasiat 

- Ostoslistalle jätesäkit 

23. Palautteet 

- Musta banaani -merkki: ei ollut meidän oma merkki, vaan kasvisristeilyyn liittyvä 

- Sukupuoli-kysymys 

- Bilekatsausten liirumlaarumit 

24. Viestintä 

- sähköinen tapahtumakalenteri 

- viikkotiedotteen asiat: muiden kasvis-järjestöjen tapahtumakooste, Specia, tutustumisilta, päivystys 

25. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulevia asioita 

26. Seuraava kokous  

- Puheenjohtaja tekee Doodlen 

27. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14:07. 

 

 

 

___________________  

Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 


