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Hallituksen kokous 26/16 
Pöytäkirja 
  
Aika:          to 18.10.2016 klo 12:08-14:07 
Paikka:      Macciavellin kabinetti 
Paikalla:      Jonna Määttä, Johanna Puntanen, Iisa Niemi, Emmi Hallikainen, Lassi Rantanen, Erika Alho, Emma  
  Tuomola 
Poissa:   Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Pinja Wahlstén, Anna Koskinen, Noora Liimatta 

  
Käsiteltävät asiat: 

  
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12:08. 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Esityslistan hyväksyminen 
- Hyväksytään esityslista.  

4. Pöytäkirjan 25/16 tarkastaminen 
- Hyväksytään pöytäkirja 25/16. 

5. Ilmoitusasiat 

- Mäkelä laivalla, Määttä sihteerinä 
6. Tiliasiat 

- Yhdistyksen maksukorttien vaihtaminen Business Debit -kortteihin: ei ole kuulunut mitään. 
- Niemen kortti 

- Mysteerikuitin arvoitus selvisi! Päätetään maksaa 19,46€ Milja Lappalaiselle vujutarvikkeista. 
7. Menneet tapahtumat 

8. Tulevat tapahtumat 

- Supersitsit Jyväskylässä 21.10.2016: haalarimerkit  
- ”Hallituskähmintä” 26.10. klo 19:30-21:30  

  - Proffassa Määttä varaa pari nurkkapöytää Proffasta ja tekee fb-tapahtuman.  
  - Katkolaiset pääsevät siis kyselemään hallitustyöskentelystä hallituslaisilta! 

- Erkka Eksperiense -viikonloppu Jyväskylässä 28.-30.10.2016 

- marraskuun päivystys 1.11.2016 
  - Rantanen ja Puntanen aloittamaan, Tuomola ja Hallikainen lopettamaan 

  - peruspäivystys + kysy hallituslaiselta + loput paidat pois 
- Haalarikastajaiset 3.11.2016 TYYn saunalla.  

  - Tilavaraus tehty 
  - FB-tapahtuma tulossa pian! Oma pyyhe ja oma pullo vapaaehtoisia (Niemi ja Rantanen)  

  - Tutoreiden tehtävä suunnitella 2 ryhmäyttävää ohjelmanumeroa koko porukalle, Alho  

  infonnut 
  - hallitus hoitaa varsinaisen haalarikasteen suunnittelun: sisältää ainakin vesipyssyillä  

  ampumista ja överin haalarivalan  
  - päätetään ostaa karkkia, sipsiä yms. pientä perusmättöä, Määttä hoitaa 

  - Hallikainen katselee vesipyssyjä 

  - Alho huolehtii, että kaikki on suunniteltu ajallaan 
- Syyskokous 7.11.2016:  

  - hakukuulutus lähetetty (hallitus + tiimit) 
  - Määttä pakertaa toimintasuunnitelmaa lähetettäväksi kokouskutsun mukana. Myös  

  talousarvio on työn alla. Täytyy kuitenkin muistaa, että kyseessä on vain arviot! 
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  - tarjoilut: Määttä kysyy leipomoilta tarjoiluja (Rostén, Puhakka…?). Määttä, Rantanen,  

  Hallikainen, Niemi ja Puntanen ainakin pääsevät klo 16:00 valmistelemaan tarjoiluja ennen 

  syyskokouksen alkamista.  
- marraskuun hengailuilta 15.11.2016, suunnitelma lautapeleistä pitää pintansa  

  - ”Fatboy” -seminaarihuone klo 16-20 (Hallikainen varaa)  
  - Tarjoilut? Pohdinnassa jokin raflaava kaveri lautapeleille. ”Pitsaa ja pelejä”? ”Lasagne ja 

  lautapelit”? 

- Seitsemän kuolemansyntiä -bilesarja: (Katko, SKO, Digit ja Kääntöpiiri. Neljät eri juhlat) 
  - SKO 16.11.2016 Osakuntasalissa ja Vegasissa.  

  - Merkki on nyt sellainen kuin on. Samoin juliste. Paineet osallistujien keräämisestä taitavat 
  nyt kerääntyä muun markkinointihypen ympärille… 

  - Katkon juhlat tammikuussa 
- Pikkujoulut 25.11.2016, Osakuntasali. Teema ilmeisesti päätetty, jee! 

- Joulusauna/joulukuun hengailuilta, käsitellään aihetta myöhemmin.  

- Hallituksenvaihto: Doodle 
- Hallituksen Päättäjäiset: Doodle 

- Kadettibileet joulukuun alku 
  - Niemi tiedustelee kadeteilta sopivaa ajankohtaa!  

  - Mukava, helppo, suosittu perinne halutaan säilyttää.  

- Minivujut maaliskuussa 2017  
- Kasvis-risteily 6.4.2017: Tiimiin ilmoittautunut yksi henkilö. Hallituslaisten kiinnostuskiikarit nousussa! 

9. Wirike 
- juttujen deadline 23.10.2016 

- taiton deadline 14.11.2016 
- painetun lehden deadline 16.11.2016  

- Vieraspalsta 

- Academic Workin kilpailumainos on vielä hieman mysteeri. 
- Wercafe Oy:lle ilmeisesti vielä lähetettävä ohjeita esimerkiksi mainoksen koosta. 

10. Liikunta-asiat 
- Sammonmalja  

  - osallistutaan lentopalloon, alustavasti kiinnostuneita ollut 11! Hallikainen maksaa  

  osallistumismaksun 50€, Katko maksaa takaisin 
- tiistain liikuntavuoro:  

  - viikolle 43 on enää myöhäistä varata, tulee liian äkkiä.  
  - 44 tai myöhempi voisi vielä onnistua. Hallikainen selvittelee! 

- Sulkapalloturnaus Opexin kanssa peruuntuu huonon salitilanteen vuoksi.  

- Lajikokeilut: paintball alustavasti 30.11.2016 WOOOP! 
11. Sopo-/ hyvinvointiasiat 

- OPY-työstä ei tällä erää uutta.  
- Mindfulness-koulutus (Anne Syvälahti) ke 19.10. klo 15:00-16:30 

- tapahtuma täynnä 
- 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. Päätetään ostaa kohtuullisella summalla 

esim. hedelmiä ja vihreää teetä. 
12. Kopoasiat 

- 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 on työn alla. Epäselvyyksiä kausien 
päättymisajankohdista. 

- valitusilta alustavasti 23.11.2016  

  - Kerhiksen varaus heti kuin mahdollista, ohjelmaa alustavasti suunniteltu.  
  - Tarve konkreettisemmalle, selkeämmälle ohjelmalle, esim. workshop tai pistetyöskentely, 
  jotta opiskelijat saadaan paremmin ohjattua hedelmälliseen keskusteluun  



- Kesäopintokyselystä ei uutta tällä erää.  

- Opexin kopoa tavattu!  

  - Opexilla ollut henkilökunnan palautekeskustelu, kopokaljat ja henkilökunnan ja   
  opiskelijoiden tapaaminen. Varteenotettavia ideoita Katkollekin!  

  - Opex ollut yhteydessä SOOLin ”kopokummiin”, onko Specialla vastaavaa?  
  - Opexilla mietitty myös kaksivuotista kopopestiä.  

  - Toinen kopotapaaminen tulossa marraskuussa.  

  - Yleisesti, Opex meille ehkä yhteisen tiedekunnan vuoksi parempi sidosryhmä, kuin Indexin 
  koposektori.  

- Kopokirje tulossa, kun valitusilta ja muuta tietoa kasassa 
13. Työelämäasiat 

- Työelämäpäivät 23.-24.11.2016 
  - Vamos! Turku -hankkeesta alumni 

  - Turun nuorisopalveluihin päästään mahdollisesti vierailulle  

  - Erkkalainen vielä hakusessa 
  - Netta Metsäaho tulossa pitämään Specian CV-klinikkaa  

  - Facebook-tapahtuma mahdollisimman pian! 
- Duunisafaritiimin haku kuulutettu, jo muutama halukas ilmoittautunut! 

- Työelämäexcu? 

14. Specia-asiat 
- juttu Specian lehteen 

- 2 jäsentä puuttuu! Marraskuun loppuun asti aikaa haalia nämä kasaan, hop hop! ;) 
15. Ulkosuhdeasiat 

- 26.10. TSYK esittely: Tuomola ja Puntanen. Määttä vahvistaa vielä Lindbergiltä, että homma ok.  
- saatu kutsu SKO:n seniorijuhlaan 19.11.2016 ja Emilen vuosijuhliin 11.11.2016 

 - Ei näillä näkymin hallituslaisia menossa. Määttä lähettää onnittelukortit! 

16. Kv-asiat 
- Kv-sektori tapaa 18.10.2016. Edustusta ei taideta tällä kertaa tapaamiseen saada. 

17. Projektiasiat 
- Laulukirjatiimi kuulutettu 

- Katko-paitojen lisätilaus, loka-marraskuu 

- kokojen vastaanottaminen päättyy pian, tilaus sen jälkeen! 
- Kaiutin 

- Haalarimerkki, äänestys päättynyt 
  - äänestys oli tiukka: yhden äänen ero! 

  - tilataan kaksi merkkiä, toinen ehkä syksyllä ja toinen esimerkiksi vapuksi 2017 

18. Tila-asiat 
- Ei uutta. 

19. Kulttuuri 
- Viini- ja juustoilta 10.11.2016 

  - ilmoittautuminen 31.10.-4.11. yksityiskohdat vielä epäselviä 
  - päivämäärä ilmoitettu viikkotiedotteessa 

  - jatkot Synapsin Pappa Betalar -bileissä Vegasissa? Niemi tiedustelee! 

20. Index-asiat  
- menneet: Indexin vuosijuhlat 14.10.2016: oli rentoa, ruoka oli hyvää! Juhlapuhe ei saa kehuja. 

- Indexin Eeppiset Kemut 8.12.2016 
- Indeksi -lehden jäsenjärjestön palstan kirjoitusvuoro Katkolla 

- Milloin on Indexin syyskokous? 

21. Tutorointi 
- Alho laittaa hallituksen puolesta laitokselle palautetta tutoroinnista, esim. valintaprosessista 

haastatteluineen. 
22. Ympäristöasiat 

- Ei ympäristöasioita. 
23. Palautteet 

- Ei uusia palautteita.  

24. Viestintä 
- nettisivuille  

- tällä hetkellä myynnissä olevat haalarimerkit ja hinnat 



- kuvia tapahtumista 

- vapaamuotoisia ”tapahtumaraportteja” 

- sähköistä tapahtumakalenteria on päivitetty <3 
- viikkotiedotteen asiat:  

  - linkki Katkon tapahtumakalenteriin  
  - Hallituskähmintä 26.10.  

  - marraskuun päivystys 1.11. 

  - hallitus- ja tiimihaun muistutus  
  (- marraskuun hengailuilta)  

  - Viini- ja juustoillan ilmoittautumisohjeet 
  - haalarimerkkikisan ratkaisu ja voittajien onnittelu 

25. Muut esille tulevat asiat 
26. Seuraava kokous  

- Puheenjohtaja tehnyt Doodlen. 

27. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14:07. 

  
  

  

___________________  
Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 
 
 

 


