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Hallituksen kokous 25/16 
Pöytäkirja 
  
Aika:         to 13.10.2016 klo 12:00 
Paikka:     Macciavellin kabinetti 
Paikalla:     Jonna Määttä, Tira Kivilähde, Iisa Niemi, Lassi Rantanen, Emma Tuomola, Noora Liimatta, Pinja Wahlstén 
(saapui kohdassa 17), Emmi Hallikainen (saapui kohdassa 17) 
Poissa: Johanna Puntanen, Heidi Mäkelä, Erika Alho, Anna Koskinen 

  
Käsiteltävät asiat: 

  
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 12.32. 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 24/16 tarkastaminen 
- Kohta 11. Sopo-/ hyvinvointiasiat: vaihdetaan pöytäkirjassa esiintynyt termi ”häiriköintivastaava” 

termiin ”häirintäyhdyshenkilö”.  

- Tällä muutoksella hyväksytään pöytäkirja 24/16. 
5. Ilmoitusasiat 

- Mäkelän ollessa estynyt, sihteerinä tässä kokouksessa toimii Määttä. 
6. Tiliasiat 

- Yhdistyksen maksukorttien vaihtaminen Business Debit -kortteihin: POP-Pankista ei ole kuulunut 
mitään Määtän edellisen yhteydenoton jäljiltä. Ensi viikolla uusi tiedustelusoitto. 

- Niemen kortti 

- Päätetään maksaa Ämpäribileiden haalarimerkistä HEF Group Oy:lle 152,88€. 
- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut Academic Munchies -tarvikkeet 38,90€. 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut Indexin 63-vuotis lahjatarvikkeet 3,69€ + 17,83€ = 21,52€. 
- Päätetään maksaa Emmi Hallikaiselle 60,00€ Sammonmaljan jalkapallon ilmoittautumismaksusta.  

- Specian lasku tehty, yksityiskohdat vielä epäselviä.  

7. Menneet tapahtumat 
- Ämpäribileet 12.10.2016 Marilynissä. Katko + T-klubi.  

-Voittoa tulossa, täydelliset bileet! Merkkien ja ämpärien loppumisesta oltiin hieman näreissään, sillä 
niitä olivat osa jonottaneet yli tunnin. T-Klubin kanssa mukava tehdä yhteistyötä! Palautetta Lynille 

ovimiehien toiminnasta? Jonossa ohittelu? Harmillista käytöstä, mutta ei Katkosta riippuvaista.  
8. Tulevat tapahtumat 

- Supersitsit Jyväskylässä 21.10.2016: Tapahtuman haalarimerkit toimitetaan Katkolle jälkeenpäin, 

koska niiden hankkiminen/toimitus on viivästynyt. Katko toimittaa merkit turkulaisille osallistujille.  
- Erkka Eksperiense -viikonloppu Jyväskylässä 28.-30.10.2016 

- Haalarikastajaiset 3.11.2016 TYYn saunalla. Tilavaraus tehty, Niemi ja Rantanen hoitava FB-
tapahtuman, tutoreita konsultoidaan ohjelman osalta (Liimatta?).  

- marraskuun hengailuilta 15.11., lautapelejä ehdotettu. Hallikainen varaa ”Fatboy” -seminaarihuoneen 

klo 16-20 
- Syyskokous 7.11.2016: hallituksen ja tiimien hakukuulutussähköposti muotoiltu. Lähettäminen 

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

Digit ja Kääntöpiiri. Neljät eri juhlat, Katko tammikuussa.) Merkin kanssa vääntöä. Nykyisen 
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merkkipläjäyksen kokonaishinta oli yllättävän suuri. Tästä johtuen mietinnässä kokonaan uuden 

merkkikokonaisuuden luominen, melko nopeaan tahtiin tarvisi tulla! Bilesarja-kokous tänään, sen 

jälkeen ollaan viisaampia.  
- Kasvatustieteen päivät 17-18.11.2016. Teemana ”Eriarvoistuva maailma, tasa-arvoistava koulu”: 

Katkolla ei enää vapaaehtoisten ilmoittautumisajan umpeutumisen jälkeen varsinaisesti roolia. 
Muistetaan kuitenkin somehype varsinaisen tapahtuman aikana.  

- Pikkujoulut 25.11.2016 @Osakuntasali. Suunnittelu sujuu ilmeisesti hyvin.  

- Joulusauna/joulukuun hengailuilta: Pohdittiin saunan osuutta tapahtumassa; ei ehkä välttämätön, 
muun mieluisan ohjelman keksiminen tärkeämpää.  

- Hallituksenvaihto: Doodle 
- Hallituksen Päättäjäiset: Doodle 

- Kasvis-risteily 6.4.2017: Huoneet (alustava määrä) ja konferenssitila seuraavan päivän kokousta 
varten varattu. Muutosten tekemisen takaraja maaliskuussa 2017. 

- Minivujut maaliskuussa 2017: valmistelu tapahtumavastaavien, ulkosuhdevastaavan ja muiden 

hallituksen parhaaksi katsomien henkilöiden vastuulla. Ei kuitenkaan erillistä toimikuntaa.  
9. Wirike 

- juttujen deadline 23.10.2016. Aiheet hukassa vielä Liimatalta, Rantaselta ja Alholta! 
- taiton deadline 14.11.2016 

- painetun lehden deadline 16.11.2016  

- Vieraspalsta 
- Academic Workin kilpailumainos 

- Wercafe oy 
10. Liikunta-asiat 

- Sammonmalja: jalkapallomatsi jälleen eilen. Ulkopuolisten vahvistusten avulla hävittiin vähemmän 
pahasti. Oli ihan hauskaa! Seuraava peli 17.10. 

- tiistain liikuntavuoro mahdollisesti viikko 43 tai 44 

- Sulkapalloturnaus Opexin kanssa, marraskuu 
- Lajikokeilut: paintball 

11. Sopo-/ hyvinvointiasiat 
- Opiskelijoita mukaan opiskeluympäristön terveellisyyden ja turvallisuuden selvittämiseen 

 - Määttä kysyy Eklundilta, minkälainen homma! Hyvä homma kuitenkin, että opiskelijoiden 

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

- Tapahtuma täynnä! Hienoa! 
- Määttä viestittelee päivän yksityiskohdista Syvälahdelle. 

- 14:30-16:15 Edu3 varattuna meille 

- 16:00-16:30 liikuntasali, joogamatot 
- päätöskahvittelun tarjoilut ja järjestäjät: Niemi ja Määttä. Hallikainen jää rentoukseen, kiittelee 

osallistujia ja ohjaa kahvittelutilaisuuteen Maunoon. 
12. Kopoasiat 

- menneet  
- johtokunnan kokous 12.10.: Pitkä kokous. Opetusnäytteitä ja vuoden 2017 vuosisuunnitelma. 

Budjettia käytiin tarkasti läpi, mutta opiskelijaedustajille luvut avautuvat vain pintapuolisesti.  

- johtokunnan kokoukset 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, Koponeuvoston ja kv-sektorin tapaaminen samana päivänä.  
- Koponeuvosto 8.12.2016 

- Kasvatustieteiden koulutuksen, erityisopetuksen ja KSP-maisteriohjelman valmisteluryhmän 

opiskelijajäsenten täydennys marraskuuhun mennessä 
- Tapaaminen Opexin kopo(je)n kanssa tulossa! 

- Kesäopintokysely: Kajander laittaa viestiä, kun yleisen kyselyn avoimet kohdat ollaan analysoitu. 
”Kasvatustieteen osalta valitettiin kesäopintomahdollisuuksien vähäisyydestä. Suurin osa tehnyt 

sähköisiä tenttejä tai opinnäytteitä”. Pian selviää, miten kysely kannattaisi meillä toteuttaa.  
- valitusilta syksy 2016: 23.11. alustavasti mietitty ja ohjelmaa alustavasti suunniteltu.  

13. Työelämäasiat 

- AKK:n ”Lasikatto rikki!” -tapahtuma Helsingissä 15.10.2016 
- Työelämäpäivät 23.-24.11.2016: tulossa Vamos! Turku -hankkeesta alumni, ja Turun 

nuorisopalveluihin päästään mahdollisesti vierailulle. Erkkalainen vielä hakusessa, Katko-alumni Laura 



Heinoselta saatu vinkkejä. Specian CV-klinikka tai muu olisi kiva, myös Tommi Taljalta voisi myös 

kysyä. Facebook-tapahtuma mahdollisimman pian! 
- Duunisafarin istuttaminen Turkuun potkaistaan käyntiin Duunisafari-tiimin hakukuulutuksen avulla  

- Pohdintaa excel-kurssin toteuttamisesta. Tarve on kova ja kurssia ollaan toivottu paljon. 
- Mahdollisesti työelämäexcu esim. alkuvuodesta 2017? Voisi suunnitella jo tämän vuoden hallituksen 

kanssa. Talousarvioon on nääs tällekin vuodelle varattu osuus ”opintomatkoihin”.  
14. Specia-asiat 

- juttu Specian lehteen 
- Selvitys käynnissä, montako uutta jäsentä vielä tarvitsee jäsenkilpailun pääpotin saamiseksi. 

15. Ulkosuhdeasiat 

- 26.10. TSYK esittely: Tuomola ja Puntanen. 
16. Kv-asiat 

- Määttä laittaa Väreelle viestiä LLEES -opiskelijoiden infoviestistä. Tosi harmillista, ettei asiasta ole 
kuulunut minkäänlaista vastausta.  

- Kv-sektori tapaa 18.10.2016 

17. Projektiasiat 
- Laulukirjatoimikunta: hakukuulutuksessa 

- Katko-paitojen lisätilaus, loka-marraskuu 
- kokojen vastaanottaminen käynnissä, tilaukset eteenpäin heti kun ilmo menee kiinni.  

- Kaiutin 

- Haalarimerkki, äänestys käynnissä 16.10.2016 saakka: Kaksi merkkiä ylitse muiden, kisa on 
yllättävän tiukka! 

18. Tila-asiat 
- Opex siivonnut, ihanaa <3 

19. Kulttuuri 
- Syö-viikot käynnissä! 

- Viini- ja juustoilta 10.11.2016: ilmoittautuminen 31.10.-4.11., Kivilähde pohtii vielä miten 

ilmoittautuminen on parasta hoitaa; yksin, ryhmässä…? FB-tapahtuma tulossa ensi viikolla! 
20. Index-asiat  

- menneet: Indexin ekskursio Budapestiin 5.-9.10.2016 meni ”erittäin mielenkiintoisesti”. Suurimmaksi 
osaksi reissu sujui hyvin, mutta kaikki exculaiset eivät osanneet noudattaa hyviä käytöstapoja, mikä 

aiheutti harmaita hiuksia. Tanssi- ja viini-ilta 10.10.2016 sujui kivasti! Nam. 

- Indexin vuosijuhlat 14.10.2016: Vujufiilistä etsitään vielä! 
- Indexin kotibileiden asemesta tulossa Indexin Eeppiset Kemut 8.12.2016. Näistä enemmän tietoa 

myöhemmin. 
- Indeksi -lehden jäsenjärjestön palstan kirjoitusvuoro Katkolla. Kuinka sujuu…? 

21. Tutorointi 
- Tutorit mukaan haalarikasteeseen! 

22. Ympäristöasiat 

- Ei ympäristöasioita. 
23. Palautteet 

- Ei uusia palautteita. 
24. Viestintä 

- nettisivuille  

- tällä hetkellä myynnissä olevat haalarimerkit ja hinnat 
- kuvia tapahtumista 

- vapaamuotoisia ”tapahtumaraportteja” 
- sähköisen tapahtumakalenterin päivittäminen: HOX! Helpointa, jos jokainen lisää oman 

vastuualueensa tapahtumat? 
- viikkotiedotteen asiat:  

- kurssipalaute + tenttiarkisto (jokaisen viikkotiedotteen viimeiseksi kohdaksi)  
- Save the date -lista. ”Merkitse seuraavat päivämäärät kalenteriisi! Kerromme pian lisää ” 

3.11. Haalarikastajaiset  
7.11. Syyskokous 

10.11. Viini- ja juustoilta  
15.11. Marraskuun hengailuilta 

23.-24.11. Työelämäpäivät  



25. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulevia asioita. 

26. Seuraava kokous  
- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

27. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14:32. 

  

  
  

___________________  
Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 
 
 


