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Hallituksen kokous 21/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   tiistai 13.9.2016 klo 17:03 – 20:02 
Paikka:  Mauno 
Paikalla:  Jonna Määttä, Johanna Puntanen, Heidi Mäkelä, Pinja Wahlstén, Iisa Niemi, Emmi Hallikainen, Noora 

Liimatta (saapui kohdassa 4) 
Poissa: Lassi Rantanen, Erika Alho, Emma Tuomola, Anna Koskinen, Tira Kivilähde 
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 17:03. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 20/16 tarkastaminen  

- Hyväksytään pöytäkirja 20/16. 

5. Ilmoitusasiat 

- Ei ilmoitusasioita. 

6. Tiliasiat 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut tarjoilut tutustumisiltaan 30,38€. 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut Fuksisitsitarvikkeet 3,75€. 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut kastajaistarvikkeet 2,98€. 

- Hyväksytän Katkon kortilla maksetut fuksiesittelytarjoilut 21,73€. 

- Hyväksytään kastajaisten haalarimerkkilasku Lightpress Oy 74,70€. Eräpäivästä johtuen lasku 

maksettiin ennen varsinaista päätöstä. 

- Uudet jäsenmaksut tällä hetkellä 18kpl, 770€ puuttuu vielä tällä hetkellä. 

- Kassavihko 

- 6945€ käteiskassavaroja viety pankkiin. 

- Niemen kortti 

- Wahlsten tekee budjetin loppukatsauksen loppuvuoteen mennessä. 

7. Wirike 

- juttujen deadline 23.10.2016 

- taiton deadline 14.11.2016 

- painetun lehden deadline 16.11.2016 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



- Vieraileva tähti -osio, nyt syksyllä esim. Lasikatto rikki -tapahtuman merkeissä, vastineeksi meiltä 

juttu toisen ainejärjestön lehteen tai markkinointia kasvisristelystä. Hallikainen laittaa viestiä AKK:n 

puheenjohtajalle ja kyselee. 

- Academic work -mainos syksyn lehteen! 

8. Liikunta-asiat 

- Sammonmalja: jalkapallo 29.9., 15 mahdollista osallistujaa 

- Lajikokeilut marraskuussa: frisbeegolf, ilmajooga? 

- Hallikainen tekee kyselyn viikonpäivästä Katkon liikuntavuorolle: mielellään maanantai tai tiistai? 

9. Sopo-/ hyvinvointiasiat 

- Tyytyväisyyskysely 2016, Doodle tulossa 

- Mindfulness-koulutus (Anne Syvälahti) ke 19.10. klo 15:00-16:30 

- Tila: luentosali ja liikuntasali Educariumilla. Määttä kysyy, kuinka monta henkilöä voi olla ja 

varataan salit. 

- osallistujamäärä: Määttä kysyy Syvälahdelta, onko 50 henkilöä ok. Korostetaan sitovaa 

ilmoittautumista. 

10. Tila-asiat 

- syyskuun siivousvuoro 21.9.2016 klo 10 (Mäkelä, Tuomola, Määttä) 

11. Kopoasiat 

- Kopokirje tekeillä 

- pysäköintiuudistus 

- laitoksen hallopedien koolle kutsuminen 

- valitusilta  

- laitosneuvottelu 23.9.2016 

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

- Koponeuvoston ja kv-sektorin tapaaminen 18.10.2016 klo 16 

12. Työelämäasiat 

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

- työelämätapahtuma  

- alumnisitsit keväällä 2017 

- duunisafari 

13. Specia-asiat 

- juttu Specian lehteen 

- Liittymisiä tuli mm. sitsien yhteydessä, vielä tarvitaan kaksi liittyjää jotta saadaan 500€. 

14. Kv-asiat 

- Ei kv-asioita. 

15. Projektiasiat 

- Katkon laulukirjojen tilaaminen; uudistettu painos?: Seuraavalle hallitukselle keväällä tehtäväksi, 

mahdollisesti asetetaan myös valmiiksi deadline uudistetuille kirjoille. 

- Katko-paitojen lisätilaus: Loka-marraskuussa ilmoitus, että voi tilata paidat 



- Kaiutin: Selvitellään sopivan kaiuttimen hintaa, Liimatta kyselee Indexiltä. Todellisen rahamäärän 

laskemisen jälkeen voitaisiin miettiä hankintaa. 

- Uusi haalarimerkki: Järjestetään kilpailu, kaksi viikkoa aikaa. Kisaan voi osallistua yksin tai 

ryhmässä. Luonnos riittää. Kuvat Katkon s-postiin. Niemi laittaa viestiä. 

16. Kulttuuri 

- Viini- ja juustoilta 

17. Menneet tapahtumat 

- Fuksisitsit 7.9.2016: Hauskaa oli!  Fukseilla oli mukava olla, kun paikalla oli myös vanhempia 

opiskelijoita. Rangaistusvirvokkeet oli kuitenkin liikaa. Ruoka oli hyvää, vaikkakin kylmää. 

- Tutustumisilta kaikille katkolaisille 12.9.2016 @TYYn sauna: Hieman enemmän olisi voinut olla 

porukkaa paikalla, kuitenkin eri ryhmistä oli fukseja. Kivaa oli!  

- päivystys 13.9.2016: Ei myyty mitään, mutta paitoja haettiin jonkin verran. Anni Mäki kävi, mutta 

fukseja ei hirveästi käynyt. 

18. Tulevat tapahtumat 

- päivystys 20.9.2016: Puntanen ja Hallikainen pääsevät. Niemi voi tulla Hallikaisen kanssa 

lopettelemaan. Laitetaan ilmoitus vielä paidoista, joita ei ole haettu. 

- Katkon ja T-klubin baaribileet Lynissä 12.10.2016: Ämpäribileet, muutamalle ensimmäiselle 

jonottajalle ämpäri mukaan. 

- Supersitsit Jyväskylässä 21.10.2016 

- Erkka Eksperiense -viikonloppu Jyväskylässä 28.-30.10.2016 

- Syyskokous 7.11.2016 

- Pikkujoulut 25.11.2016 @Osakuntasali. Niemi ja Rantanen pitävät infotilaisuuden. 

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

- Kasvis-risteily 6.4.2017. Tuomola laittaa viestiä ja toimii aluksi yhteyshenkilönä/vastaavana. 

- Bilesarja: Katko, SKO, Digit ja Kääntöpiiri. Neljät eri juhlat, Katko tammikuussa. Ensimmäisen osan 

järjestää SKO 16.11. Osakuntasali ja Vegas toimivat tiloina. 

19. Ulkosuhdeasiat 

- Puheenjohtajien neuvosto 19.9. klo 16 Turku-salissa ja 3.10. klo 16 Turku-salissa 

- mahdollinen kasvis-hallitusten tapaaminen Supersitsien yhteydessä 21.10.2016 

- 26.10 TSYK esittely (ja Puolala?) 

20. Index-asiat  

- Indexin Academic Munchies 28.9.2016 

- Indexin ekskursio Budapestiin 5.-9.10.2016 

- Indexin vuosijuhlat 14.10.2016 

 - vuosijuhlaviikko + Katkon ja T-klubin bileet = <3 ? 

- Indeksi -lehden jäsenjärjestön palstan kirjoitusvuoro Katkolla 

21. Tutorointi 

- Tutoreiden tyytyväisyyskysely on tullut. 



22. Ympäristöasiat 

- Ei ympäristöasiaa. 

23. Palautteet 

- Sitsien rangaistusvirvokkeet oli liikaa. 

24. Viestintä 

- Nettisivuille uudet haalarimerkit: Mäkelä tai Alho 

- sähköinen tapahtumakalenteri 

- viikkotiedotteen asiat: haalarimerkkikilpailu, päivystys 

25. Muut esille tulevat asiat 

- OneNote -sovelluksen käyttöönotto kommunikaation helpottamiseksi. Kaikki kokeilevat kotona 

sovellusta. 

26. Seuraava kokous  

- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

27. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 20:02. 

 

 

 

___________________  

Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 
 


