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Hallituksen kokous 24/16 
Pöytäkirja 
  
Aika:         ke 5.10.2016 klo 9:21 – 11.30 
Paikka:     Macciavellin kabinetti 
Paikalla:     Jonna Määttä, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Iisa Niemi (saapui kohdassa 7), Emmi Hallikainen, Lassi 
Rantanen (lähti kohdassa 8), Anna Koskinen 
Poissa: Johanna Puntanen, Erika Alho, Noora Liimatta, Emma Tuomola, Pinja Wahlstén 
  

Käsiteltävät asiat: 

  
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 9:21. 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 23/16 tarkastaminen 
- Kohta 8. Tulevat tapahtumat: Syyskokous, Wahlstén tekee talousarvion (yhdessä muun hallituksen 

kanssa) 24.10. mennessä, eli 2 viikkoa ennen syyskokousta.   
- Kohta 12. Kopoasiat: Puntanen ei ole menossa johtokunnan kokoukseen, ainoastaan Määttä. 

- Näillä muutoksilla hyväksytään pöytäkirja 23/16. 

5. Ilmoitusasiat 
- Ei ole. 

6. Tiliasiat 
- Yhdistyksen maksukorttien vaihtaminen Business Debit -kortteihin 

- Niemen kortti 

- Fuksisitsit: päätetään maksaa Akateeminen Aurajokilaivuriyhdistys Ry:lle Osakuntasalin vuokra 130+ 
siivous 60 eli 190,00€. Jatkossa tarkemmat ohjeet tarjoilijoille siivouksesta! 

- Katkolaisten Tutustumisilta: päätetään maksaa Universtas Oy:lle TYYn saunan vuokrasta 95,00€ 
- Selvittelemme mysteerikuittia sillistarvikkeisiin liittyen. 

- Päivystyksessä myyty Katkon tuotteita 10€:lla. 

7. Menneet tapahtumat 
- lokakuun päivystys 4.10.2016: Paitoja kokeiltiin ja muutama K-merkki ja pikku2 -merkki saatiin 

myytyä. Laitetaan yksityisviestiä niille, jotka eivät vielä hakeneet paitaa. 
8. Tulevat tapahtumat 

- Ämpäribileet 12.10.2016 Marilynissä. Katko + T-klubi.  
- Supersitsit Jyväskylässä 21.10.2016 

- Erkka Eksperiense -viikonloppu Jyväskylässä 28.-30.10.2016 

- marraskuun hengailuilta: Lautapelejä ehdotettu. Alustavasti päivämäärävaihtoehtoina 8.11. ja 15.11. 
Jatketaan ensi viikolla pohdintaa. 

- Syyskokous 7.11.2016 
- 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”. 
Spämmätään vielä, sillä kaksi päivää aikaa ilmoittautua. 

- Pikkujoulut 25.11.2016 @Osakuntasali. Fuksit miettivät vielä ohjelmanumeroita. Määttä hoitaa 
henkilökunnan kutsumisen. ”Vuoden luennoitsija?” 

- Joulusauna/ joulukuun hengailuilta: Samalla ehkä haalarikastajaiset, jos fuksien haalarit tulleet. 
Hyvinvointivastaava Hallikainen kyselee Ramonalta Caribiasta. 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



- Hallituksenvaihto 

- Hallituksen Päättäjäiset 

- Kasvis-risteily 6.4.2017. Tuomola laittaa viestiä Facebook -ryhmään risteilyyn varautumisesta. 
- Minivujut keväällä 2017: Alustavasti maaliskuussa, mahdollisesti perjantaina. 

9. Wirike 
- juttujen deadline 23.10.2016 

- taiton deadline 14.11.2016 

- painetun lehden deadline 16.11.2016  
- Vieraspalsta 

- Academic Workin kilpailumainos 
- Wercafe oy 

10. Liikunta-asiat 
- Sammonmalja: jalkapallo, eilen ensimmäinen peli. Tappio 7-1, mutta hauskaa oli kuitenkin!  

Pelaajia saatiin hyvin niin, että kaksi oli vaihdossa. Ainakin kolme peliä jäljellä. 

- tiistain liikuntavuoro: mahdollisesti viikko 43 tai 44 

- Sulkapalloturnaus Opexin kanssa, marraskuu 
- Lajikokeilut: frisbeegolf, ilmajooga? Hallikainen selvitellyt paintball -paikkoja, selvittelee ensi 

kokoukseen mennessä sisä- ja ulkopaikkaa, hintoja ja busseja. 
11. Sopo-/ hyvinvointiasiat 

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

- ilmo käynnissä 
- 14:30-16:15 Edu3 varattuna meille 

- 16:00-16:30 liikuntasali varattu, joogamatot saatavilla 
- päätöskahvittelu 30min ennen tapahtuman loppumista. Vihreää teetä, hedelmiä yms? 

 - TYY:n yhdenvertaisuusohjelma: häirintäyhdyshenkilö mahdollisesti hallituksen yhdeksi lisäpestiksi. 
Perheelliset opiskelijat? Esim. hengailuiltoihin on mahdollista tulla. Myös kv-opiskelijoiden huomioiminen: 

tapahtumat lyhyesti englanniksi. Kommentoidaan TYYn yhdenvertaisuusohjelmaa perjantaihin mennessä 

vielä. 
12. Kopoasiat 

- menneet 
- johtokunnan kokous 28.9. Lähinnä opetusnäytteiden arvioimista. 

- Koponeuvosto 4.10. Uusi opetussuunnitelmatyö (tulee voimaan syksyllä 2018), aikaa kaksi 

vuotta työstää. Kesäopintokysely: kesäopintojen osalta vähän kehitettävää mutta ei katastrofi. 
Tenttijärjestelmä tulee muuttumaan: innolla odotetaan!  

- johtokunnan kokoukset 12.10., 26.10., 23.11. ja 21.12.2016 
- kopokahvit Turku-salissa klo 11-15: 20.10., 15.11., 28.11. 

- halloped-tapaaminen 18.10.2016 
- oman tiedekunnan halloped-tapaamisiin budjetoitu 20€ 

(- Koponeuvoston ja kv-sektorin tapaaminen 18.10.2016 klo 16) Sama asia kuin halloped-tapaaminen 

18.10.? Selvitellään. 
- Koponeuvosto 8.12.2016 

- Kasvatustieteiden koulutuksen, erityisopetuksen ja KSP-maisteriohjelman valmisteluryhmän 
opiskelijajäsenten täydennys marraskuuhun mennessä: Hakukuulutus pian käyntiin. 

- valitusilta syksy 2016 

- pysäköintiuudistus: TYY ottanut mm. rehtoriin yhteyttä asiaan liittyen. Asialle ei voi hirveästi tehdä 
mitään.  

- Yhteistyötä Opexin kopojen kanssa? 

13. Työelämäasiat 
- AKK:n ”Lasikatto rikki!” -tapahtuma Helsingissä 15.10.2016 

- Työelämäpäivät mahdollisesti 9.-10.11.2016: Ei ole vielä saatu yhteyttä mahdollisiin 
vierailukohteisiin/vierailijoihin. Mahdollisesti ehdotus myöhemmälle viikolle parin viikon päähän (vk 

47)? Koskinen laittaa viestiä ja kyselee. 

- alumnisitsit keväällä 2017 
- duunisafari 

14. Specia-asiat 
- juttu Specian lehteen 

- Specian kautta saa tilattua yhden ilmaisen Aikuiskasvatus -numeron: viikkotiedotteeseen 



15. Ulkosuhdeasiat 

- Puheenjohtajien neuvosto 3.10. klo 16 Turku-salissa. 

- 26.10. TSYK esittely: Tuomola ja Puntanen 
- Vujukutsuja saatu seuraavilta järjestöiltä: AKK, Digit, P-klubi, TYY, Emile. Meiltä ei menossa 

edustajaa. Päätetään ostaa kortteja vujutervehdyksiä varten. 
16. Kv-asiat 

- Ei ole varmaa tietoa, onko Katkon infokirje mennyt LLEES -opiskelijoille 

17. Projektiasiat 
- Laulukirjatoimikunta  

- Katko-paitojen lisätilaus, loka-marraskuu 
- kokeilutilaisuus päivystyksessä 4.10. 

- Kaiutin: Vaihtoehtona n. 259€ maksava, samassa myös mikki. Selaillaan vaihtoehtoja ja lähetetään 
linkki! 

- Haalarimerkki, suunnittelukisa 30.9.2016 saakka: Kolme haalarimerkkiä, äänestäminen facebookissa. 

Määttä laittaa äänestyksen facebookiin. Äänestys voimassa ensi viikon loppuun mennessä. 
18. Tila-asiat 

- Tiian lokerikko? Päätetään, että ei oteta laatikkoa. 
19. Kulttuuri 

- Viini- ja juustoilta 3.11.2016: Tilavarausta selvitellään 

- Tänään ilmaiseksi opiskelijakortilla Taidemuseoon! 
- 7-20.10. Syö -viikot Turussa. 17 ravintolaa! 

20. Index-asiat  
- Indexin Academic Munchies 28.9.2016: Ei markkinoitu ajoissa/kovinkaan paljoa. Ensi kerralla 

mainostaminen, jos osallistutaan! 
- Indexin ekskursio Budapestiin 5.-9.10.2016 

- Indexin tanssi- ja viini-ilta 10.10.2016. Ilmo käynnissä! 

- Indexin vuosijuhlat 14.10.2016: lahja? Päätetään ostaa alustavasti Indexille lahjapullo, ehdotuksia 
otetaan vastaan! 

- Indeksi -lehden jäsenjärjestön palstan kirjoitusvuoro Katkolla 
21. Tutorointi 

- Ei tutorointiasioita. 

22. Ympäristöasiat 
- Ei ympäristöasioita. 

23. Palautteet 
- Katkon s-postin (gmail) voisi tarkistaa. 

24. Viestintä 

- nettisivuille 
- tällä hetkellä myynnissä olevat haalarimerkit ja hinnat 

- kuvia tapahtumista 
- vapaamuotoisia ”tapahtumaraportteja” 

- sähköisen tapahtumakalenterin päivittäminen 
- viikkotiedotteen asiat: Specian yksi ilmainen Aikuiskasvatus -numero, haalarimerkin äänestys, linkki 

kurssipalautteeseen (joka kerta), ämpäribileet, Indexin vuosijuhlaviikko 

25. Muut esille tulevat asiat 
- Noup. 

26. Seuraava kokous  
- puheenjohtaja tehnyt Doodlen 

27. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 11.30. 
  

  
  

___________________  
Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 

 


