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Hallituksen kokous 27/16 
Pöytäkirja 
  
Aika:         ti 25.10.2016 klo 12:09 – 14:21 
Paikka:     Macciavellin kabinetti 1 
Paikalla:     Jonna Määttä, Johanna Puntanen (lähti kohdassa 17), Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Iisa Niemi, Emmi 
Hallikainen, Lassi Rantanen (saapui kohdassa 8), Emma Tuomola (lähti kohdassa 17) 
Poissa: Pinja Wahlstén, Erika Alho, Anna Koskinen, Noora Liimatta 

  
Käsiteltävät asiat: 

  
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 12:09. 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
- Kopo, työelämä ja ulkosuhdeasiat käydään läpi järjestyksestä poiketen ensimmäisinä. Muutoin 

hyväksytään esityslista. 
4. Pöytäkirjan 26/16 tarkastaminen 

- Hyväksytään pöytäkirja 26/16. 

5. Ilmoitusasiat 
- Ei olee. 

6. Tiliasiat 
- Yhdistyksen maksukorttien vaihtaminen Business Debit -kortteihin 

- Niemen kortti: Turhaa käsitellä enää? Loppuvuotta hyvin vähän enää jäljellä. 
- Päätetään maksaa Mindfulness-koulutuksesta Onnikuu Ky:lle 115,00€.   

- Wahlstén laittaa Netalle kuvan fuksisitsi -kuitista. 

7. Menneet tapahtumat 
- Supersitsit Jyväskylässä 21.10.2016: Hallituksesta Rantanen oli paikan päällä, hauskaa oli! Katkolaisia 

oli kuitenkin melko vähän paikalla. Mainostusta ei oikein ollut, ja myös ilmoittautumisohjeet tulivat 
myöhään. Jatkossa mahdollisimman pian yksityiskohtaiset tiedot pliis! Muuten syö 

osallistujia/kiinnostusta ylipäätään. 

8. Tulevat tapahtumat 
- Hallituskähmintä 26.10. klo 19:30-21:30 Proffassa 

 - pöytiä varattu alakerrasta  
 - tapahtuman jakaminen vielä tänään: Määttä jakaa tapahtuman Fb:ssa, Instassa sekä nettisivuille 

- Erkka Eksperiense -viikonloppu Jyväskylässä 28.-30.10.2016: Yhteiskyyti selvitetty. Seitsemän 
katkolaista menossa  Määrä vain kasvaa! 

- marraskuun päivystys 1.11.2016 

 - Rantanen ja Puntanen aloittamaan, Tuomola ja Hallikainen lopettamaan 

 - peruspäivystys + kysy hallituslaiselta + loput paidat pois 
 - Puntanen laittaa tiedotteen someen 

- mahdollinen iltakoulu ensi viikolla: Tiistaina Määtän luona. Paikallaolijoista ainakin Hallikainen, 
Tuomola, Puntanen, Niemi, Määttä, Rantanen, Kivilähde ja Mäkelä pääsevät. Järjestetään nyyttärit. 

Iltakoulussa suunnitellaan muun muassa haalarikaste. 

- Haalarikastajaiset 3.11.2016 TYYn saunalla. Niemi hoitaa somehypen. 
 - Tilavaraus tehty 

 - FB-tapahtuma tehty! 
 - Tutoreiden tehtävä suunnitella 2 ryhmäyttävää ohjelmanumeroa koko porukalle, Alho infonnut 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



 - 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:  

 - hallitusrekry: Hyvältä vaikuttaa, mahdollisia hakijoita on jo kiitettävästi! 

 - toimintasuunnitelma 
 - talousarvio 

 - tarjoilut: valtuutetaan Määttä ostamaan syyskokoustarjoilut Katkon kortilla. Määttä kysyy 
leipomoilta tarjoiluja. Määttä, Rantanen, Hallikainen, Niemi ja Puntanen ainakin pääsevät 

valmistelemaan.  
- marraskuun hengailuilta 15.11.2016: lautapelejä ehdotettu  

 - ”Fatboy” -seminaarihuone 355 klo 16-20 (Hallikainen varaa)  

 - Tarjoilut: Croisanteja & lautapelejä? Hallikainen tekee tapahtuman, kunhan saadaan nimi keksittyä 
- Seitsemän kuolemansyntiä -bilesarja: (Katko, SKO, Digit ja Kääntöpiiri. Neljät eri juhlat) 

 - SKO 16.11.2016 Osakuntasalissa ja Vegasissa.  
 - Ilmo: tapahtuma tänään, ilmo alkaa 31.10. Kaikki hallituksesta muistakoon osallistua tapahtumaan 

Fb:ssa! 

 - Merkki ja juliste suunniteltu, videota ei kuitenkaan vielä ole. 
 - Katkon juhlat tammikuussa: baari kannattaa varata ajoissa! 

- Pikkujoulut 25.11.2016, Osakuntasali: Ei ole kuulunut vielä mitään, merkit tulee toimistoon. Rantanen 
laittaa facebookin fuksiryhmään, että tekevät tapahtuman vaikkei kaikkia yksityiskohtia vielä tiedossa. 

- Joulusauna/joulukuun hengailuilta: Pohditaan iltakoulussa sekä seuraavassa kokouksessa 
- Hallituksenvaihto: Doodle 

- Hallituksen Päättäjäiset: Doodle. Tällä hetkellä eniten äänestäneitä päiviä ovat 26.11. ja 1.12. 

Päätetään hallituksen päättäjäisten päiväksi 26.11. 
- Kadettibileet: Päätetään alustavasti, että bileet kerhiksellä 30.11. Puntanen varaa. 

- Minivujut maaliskuussa 2017 
- Kasvis-risteily 6.4.2017: Kolme nyt ainakin mukana!  

9. Wirike 

- juttujen deadline 23.10.2016: Määtältä ja Kivilähdeltä puuttuu vielä! 

- taiton deadline 14.11.2016 
- painetun lehden deadline 16.11.2016  

- Academic Workin kilpailumainos? Ei vielä tietoa. 
- Wercafe Oy: Ei osallistu tällä kertaa.. mutta ehkä ensi numeroon! 

- Specialta saatu yhden sivun kokoinen mainos! 
- Hallitusmerkiksi/Wirikkeen takakanteen ”kuha ylittää paskarajan”? 

10. Liikunta-asiat 

- Sammonmalja  
 - osallistutaan lentopalloon! 

- tiistain liikuntavuoro 1.11. klo 15-16: Mahdollisesti lentopalloa (äänestetty eniten)? Hyvä harjoitella 
ennen Sammonmaljaa! Spämmääminen, Ig & Face! 

- Lajikokeilut: paintball alustavasti 30.11.2016. Hallikainen tekee varauksen. Budjettiselvityksen jälkeen 

tarkempi selvitys max osallistujamäärästä. 
11. Sopo-/ hyvinvointiasiat 

- OPY-työ: Kivilähde olisi kiinnostunut mutta ei pääse ensimmäiseen tapaamiseen. Onnistuuko 
anyway? Määttä kysyy tästä Eklundilta. 

- Mindfulness-koulutus ke 19.10.2016 
 - Miten meni? Hyvin meni!   

 - Projektin päätyttyä myönnetty avustus lunastetaan kuitteja ja projektiselvitystä vastaan TYYn 

järjestöasiantuntijalta. Myönnetyt avustukset on lunastettava viimeistään seuraavan kalenterivuoden 

loppuun mennessä. Määttä hoitaa loppuvuoden aikana! 
- Hallikainen ottaa yhteyttä TYYn sopovastaavaan Katariina Kulhaan. 

12. Kopoasiat 
- halloped-tapaaminen 18.10.2016 

- johtokunnan kokoukset 26.10., 23.11. ja 21.12.2016 



- kopokahvit Turku-salissa klo 11-15: 15.11., 28.11. 

- Koponeuvosto 8.12.2016 

- Kasvatustieteiden koulutuksen, erityisopetuksen ja KSP-maisteriohjelman valmisteluryhmän 
opiskelijajäsenten täydennys marraskuuhun mennessä 

- valitusilta alustavasti 23.11.2016, Kerhiksen varaus heti kuin mahdollista, ohjelmaa alustavasti 
suunniteltu 

- Kesäopintokysely 

- Kopokirje: Tehdään sitten, kun tieto valitusillan paikasta on tullut. 
- Rekryn ja opintopsykologin mainostaminen! 

13. Työelämäasiat 
- Työelämäpäivät 23.-24.11.2016 

 - Vamos! Turku -hankkeesta alumni on tulossa! 
 - Turun nuorisopalveluihin päästään mahdollisesti vierailulle  

 - Erkkalainen vielä hakusessa 

 - Netta Metsäaho tulossa pitämään Specian CV-klinikkaa, illalla myöskin Linkeldn webinaari tai ”Erotu 
työnhaussa”, kumpi halutaan? Jos webinaari pidetään avoimena, Katko ry saa 150€. Kivilähde tsekkaa 

ensin huomisen tilanteen: CV-klinikka ja Linkeldn -tietoisku ovat myös Kh1 -kurssilla kaikille avoimena. 
Tästä infoaminen tuli kuitenkin lyhyellä varoitusajalla, tuskin syö osallistujia..? 

 - Facebook-tapahtuma mahdollisimman pian! 
- Duunisafaritiimi: Ainakin kuusi ilmoittautunut!  

- Työelämäexcu? 
14. Specia-asiat 

- juttu Specian lehteen: Todennäköisesti sama juttu kuin mikä menee Indeksi -lehteen. Aiheena 
ajankohtaisia aiheita kolmeen eri pääaineeseemme liittyen. Homma hoidossa! 

- jäsenkilpailu 
15. Ulkosuhdeasiat 

- 26.10. TSYK esittely: Tuomola ja Puntanen 

- 9.11.2016 Porthanin päivän lippukulkue 
- 12.11. Mentorin vuosijuhlasitsit Tampereella, 25€: kiinnostuneita lähtijöitä? 

16. Kv-asiat 
- Kv-sektori tapaa 18.10.2016 

17. Projektiasiat 

- Laulukirjatoimikunta kuulutettu 
- Katko-paitojen lisätilaus, loka-marraskuu: Paidat voidaan tilata nyt! 

- kokojen vastaanottaminen päättynyt 
- Kaiutin 

- Haalarimerkkikilpailu on ratkennut, voittajat ilmoitettu sähköpostilla. Kuvat someen, miten? 
Pohditaan tätä iltakoulussa. 

18. Tila-asiat 

- marraskuussa Katkon vuoro siivota Mauno; ketkä? Puhutaan ensi kokouksessa. 
19. Kulttuuri 

- Viini- ja juustoilta 10.11.2016: Julkinen tapahtuma tehty! Jeee! Oma muki ja/tai varmuudeksi 
kertisviinilaseja. 

 - ilmoittautuminen 31.10.-4.11. Ennen ilmoittautumista hinnan lyöminen lukkoon. 

 - jatkot Synapsin Pappa Betalar -bileissä Vegasissa? 
 - Jokainen ryhmä toisi myös juuston? 

 - Mahdollisesti kynttilöitä? Maunossa? 
20. Index-asiat  

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

- Indexin syyskokous? 

21. Tutorointi 
- Ei ole. 

22. Ympäristöasiat 
- Ei ole.  

23. Palautteet 

- Katsotaan palautteet gmailista seuraavaa kokousta varten. 
24. Viestintä 



- nettisivuille  

- haalarimerkkikisan voittajamerkkien julistus 

- tällä hetkellä myynnissä olevat haalarimerkit ja hinnat 
- kuvia tapahtumista 

- vapaamuotoisia ”tapahtumaraportteja” 
- sähköisen tapahtumakalenterin päivittäminen 

- rekry ja opintopsykologi 

- viikkotiedotteen asiat: marraskuun päivystys, tiistain liikuntavuoro 1.11. klo 15-16, viini-ja juustoillan 
ilmo, työelämäpäivien tapahtuma, ylensyöntisitsi –ilmo, paidat tilauksessa?, Mindfulness -koulutuksen 

diat jos nettisivuille laitettuna, syyskokouksesta muistuttaminen, haalarikastajaisista muistuttaminen, 
pikkujoulutapahtuma, hengailuilta. Katkon tapahtumat yhteen pakettiin (kiireisimmät tapahtumat 

omiksi alueikseen). 
25. Muut esille tulevat asiat 

- Ei. 

26. Seuraava kokous  
- puheenjohtaja tehnyt Doodlen 

27. Kokouksen päättäminen 
  - Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 14:21. 

  

  
___________________  

Jonna Määttä 
hallituksen puheenjohtaja 

 
 

 


