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Hallituksen kokous 23/16 
Pöytäkirja 
 
Aika:   tiistai 27.9.2016 klo 12:10 – 14:05 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 
Paikalla:  Jonna Määttä, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Pinja Wahlstén (lähti kohdassa 11), Iisa Niemi, Emmi 

Hallikainen, Lassi Rantanen (saapui kohdassa 9),  Emma Tuomola, Noora Liimatta 
Poissa: Johanna Puntanen, Erika Alho, Anna Koskinen 
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12:10. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 22/16 tarkastaminen 

- Päätetään hyväksyä pöytäkirja 22/16. 

5. Ilmoitusasiat 

- Specialta voi tilata ilmaisen työelämä -teemaan liittyvän lehden. 

6. Tiliasiat 

- Yhdistyksen maksukorttien vaihtaminen Business Debit -kortteihin? Odotellaan. 

- Niemen kortti 

- Pikku2 -bilesarjan voittojako on laskettu. Päätetään maksaa Turun yliopiston Savo Karjalaiselle 

Osakunta ry:lle 387,43€. 

- Päätetään maksaa Linnasmäki Oy:lle 1 181€. 

- Päätetään maksaa Turun Upseerikerho ry:lle 226,50€. 

- Katkon kastajaiset rastitarvikkeita maksetaan Noora Liimattalle 9,95€. 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut  54,58€, 6,75€ ja 67,24€ Katkon fuksisitsitarvikkeita varten. 

Specia maksaa virvokkeista 50€. 

- Päätetään maksaa Hallikaiselle 60€ sammonmaljaturnauksesta. 

7. Menneet tapahtumat 

- päivystys 20.9.2016 

8. Tulevat tapahtumat 

- lokakuun päivystys 4.10.2016: Tiedotetaan jo nyt! Niemi tiedottaa Instaan ja fb. Myös 

viikkotiedotteeseen laitetaan. 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
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 - Katko-paitojen kokeilutilaisuus 

- ketkä järjestämään? Rantanen ja Määttä lähtevät aloittelemaan. 

- Ämpäribileet 12.10.2016 Marilynissä. Katko + T-klubi. Osallistujamäärää koitetaan vielä kasvattaa. 

Mainostus käynnissä! 

- Supersitsit Jyväskylässä 21.10.2016: Tapahtuma vihdoinkin tullut facebookiin. Hallituksesta Määttä 

ja Rantanen ehkä menossa. Yhteislähtö -kuljetus?  

- Erkka Eksperiense -viikonloppu Jyväskylässä 28.-30.10.2016. Ilmoittautuminen käynnissä 19.9.-

14.10. 

- Syyskokous 7.11.2016. Määttä sai varattua Edu3 -luentosalin. Kokous alkaa jo klo 17. Wahlstén 

tekee talousarvion (yhdessä muun hallituksen kanssa) 24.10. mennessä, eli 2 viikkoa ennen 

syyskokousta. Myös tiedotus toimikunnista hakukuulutukseen (laulukirja, kasvisristeily, duunisafari). 

Tuomola lähettää Määtälle duunisafarista tiedotteen. 

- Seitsemän kuolemansyntiä -bilesarja: SKO 16.11.2016 Osakuntasalissa ja Vegasissa. (Katko, SKO, 

Digit ja Kääntöpiiri. Neljät eri juhlat, Katko tammikuussa.)  

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

- Pikkujoulut 25.11.2016 @Osakuntasali. Painotetaan vielä fuksien osallistumista pikkujoulujen 

järjestämiseen. 

- Hallituksenvaihto: Mielellään jo tämän vuoden puolella. 

- Hallituksen Päättäjäiset: Määttä tekee doodlen. 

- Kasvis-risteily 6.4.2017: Tuomola on pyytänyt tarjouksia. Näillä näkymin Turku – Tukholma. 

Tiedossa olisi kaksi eri tarjousta eli Silja: E-hytit aamupaloineen alle 20€, ja Viking: B-luokan hytit 

maksaisivat 33e jaettuna 4. Tuomola tekee alustavan varauksen Siljalle. 

- ”Synttärisitsit” keväällä 2017? ”Minivujut”? Jeee! <3 

- Työelämäpäivät mahdollisesti 9-10.11. 

9. Wirike 

- Kysytään uudestaan Academic Workilta kilpailumainoksesta. 

- Sponsori kahvilasta, joka oli sponsorina tämän vuoden fuksien haalareissa. 

- juttujen deadline 23.10.2016 

- taiton deadline 14.11.2016 

- painetun lehden deadline 16.11.2016  

- Vieraspalsta 

10. Liikunta-asiat 

- Sammonmalja: jalkapallo. Hallikainen maksoi jalkapallomaksun.  

- liikuntavuorokysely: Päätetään mahdollisuuksien mukaan varata Katkolle liikuntavuoro tiistaille 

muutaman viikon päähän. Arvioiden 20€ koko sali. 

- Lajikokeilut: frisbeegolf, ilmajooga? 

- Sulkapalloturnaus: Mahdollisesti marraskuun puolessavälissä/loppupuolella 

11. Sopo-/ hyvinvointiasiat 

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



  - max 50 henkilöä, sitova ilmoittautuminen. Ilmoittautumislappuun nimi ja sähköposti  

Hallikainen laittaa silloin, kun ajankohtaisempaa. 

  - 14:30-16:15 Edu3 varattuna meille 

  - 16:00-16:30 liikuntasali, joogamatot? 

  - tapahtuman päätteeksi kahvittelu? 

12. Kopoasiat 

- halloped-tapaaminen 25.9.2016.  

-Määttä ja Puntanen olivat paikalla. Puhuttiin että tehtäisiin Opexin ja Opekkaan kanssa 

kesäopintokysely jäsenistölle. 

- laitosneuvottelu 23.9.2016. 

 - Parempaa ilmapiiriä toivotaan. Henkilökunta vs. opiskelijat. Työhyvinvointi -työryhmä oli 

perustettu ja sen perusteella koitettu miettiä, miten hyvinvointia ja yhteisöllisyyttä voitaisiin 

parantaa. Tuntuu siltä, että hierarkkinen laitos: esim. professori vs. tutkija -asetelma. Minkälainen 

tapahtuma voitaisiin järjestää henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken? 

- johtokunnan kokoukset 28.9., 12.10., 26.10., 23.11. ja 21.12.2016. Määttä on menossa huomenna 

paikan päälle. 

- Koponeuvoston ja kv-sektorin tapaaminen 18.10.2016 klo 16 

- Kasvatustieteiden koulutuksen, erityisopetuksen ja KSP-maisteriohjelman valmisteluryhmän 

opiskelijajäsenten täydennys marraskuuhun mennessä 

- valitusilta syksy 2016 

- pysäköintiuudistus 

13. Työelämäasiat 

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

- työelämätapahtuma  

- alumnisitsit keväällä 2017. Minivujut. Jeee! 

- duunisafari 

14. Specia-asiat 

- juttu Specian lehteen 

- 2-3 uuden jäsentä vielä puuttuu. Suostutelkaa! 

15. 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?): Tuomola ja Puntanen 

16. Kv-asiat 

- Ei kv-asioita. 

17. Projektiasiat 

- Katkon laulukirjojen tilaaminen kevääksi 2017, toimikunta? 

- Katko-paitojen lisätilaus, loka-marraskuu 

 - kokeilutilaisuus päivystyksessä 4.10. 



- Kaiutin 

- Haalarimerkki, suunnittelukisa 30.9.2016 saakka: Ei vielä osallistujia. ”Yllätyitkö? Minä en.” 

18. Tila-asiat 

- syyskuun siivousvuoro hoidettu: ylijäämätavara? Hallikainen ottaa niistä kuvat ja ilmoittaa Instaan 

ja Facebookiin. 

19. Kulttuuri 

- Viini- ja juustoilta 3.11.2016.  

20. Index-asiat  

- Indexin Academic Munchies 28.9.2016 

- Indexin ekskursio Budapestiin 5.-9.10.2016. Ensi viikolla  Jännää! 

- Indexin vuosijuhlat 14.10.2016.  

 - mitä lahjaksi??? Liimatta kyselee muilta Indexiläisiltä toiveita. 

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

 - tanssikurssi ja viini-ilta: tilavarausta selvitellään 

- Indeksi -lehden jäsenjärjestön palstan kirjoitusvuoro Katkolla 

- Indexin fuksisitsit: ruokaa jäi paljon jäljelle. 

- Ensi viikolla tulee mahdollisesti tietoa Indexin kotibileistä. Ehkä esim. T-talolla? Tilaa selvitellään. 

21. Tutorointi 

- Ei tutorointi -asioita. 

22. Ympäristöasiat 

- Academic Munchies -tapahtumassa käytetään luonnonmukaisia tuotteita. 

23. Palautteet 

- Tyytyväisyyskysely 2016 

24. Viestintä 

- nettisivuille  

- tällä hetkellä myynnissä olevat haalarimerkit ja hinnat 

- kuvia tapahtumista 

 - vapaamuotoisia ”tapahtumaraportteja” 

- sähköisen tapahtumakalenterin päivittäminen (googlekalenterin kautta onnistuu) 

- viikkotiedotteen asiat: lokakuun päivystys, tenttiarkiston täyttäminen (täyttäkää) 

- Ylimääräinen viikkotiedote: supersitsit ja paitojen kokeilu, Erkka eksperiense, linkki sähköiseen 

tapahtumakalenteriin jonka Alho tekee 

25. Muut esille tulevat asiat 

- Ei. 

26. Seuraava kokous  

- puheenjohtaja tekee Doodlen. 

27. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14:05. 

 



 

 

___________________  

Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 

 


