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Hallituksen kokous 28/16 
Pöytäkirja 
  
Aika:         ke 9.11.2016 klo 10:12 – 12:01 
Paikka:     Macciavellin kabinetti 
Paikalla:     Jonna Määttä, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Iisa Niemi, Emmi Hallikainen, Lassi Rantanen 
Poissa: Johanna Puntanen, Pinja Wahlsten, Erika Alho, Anna Koskinen, Emma Tuomola, Noora Liimatta 

  

Käsiteltävät asiat: 
  

1. Kokouksen avaus 
- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 10:12. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Tässä kokouksessa ensisijaisesti käytävä läpi: 
- Viini- ja juustoilta 

- Croissantteja ja lautapelejä 
- Pro Katko 

- OKM:n seminaariavustaminen 

- Erityispedagogiikan foorumin kokous 
- Kadettibileet 

- Muuta? 
- Näillä muutoksilla hyväksytään esityslista työjärjestykseksi 

4. Pöytäkirjan 27/16 tarkastaminen 

- Kohta 6. Tiliasiat: Wahlstén otti kuvan fuksisitsi-kuitista, ei -laskusta. 
- Kohta 8. Tulevat tapahtumat: Syyskokouksen kohdalle lisätään puuttunut maininta siitä, että 

valtuutettiin Määttä ostamaan syyskokoustarjoilut Katkon kortilla. 
- Näillä muutoksilla päätetään hyväksyä pöytäkirja 27/16. 

5. Ilmoitusasiat 
- Katkon hallitus ja tiimit 2017 valittu! 

- Donald Trump on valittu Yhdysvaltojen presidentiksi. 

- Toimistolle lähetetty Supersitsien haalarimerkkejä 
6. Tiliasiat 

- 22.11.2016 Taloudenhoitajien koulutus, osa 2. Toivottavasti Wahlsten pääsee paikalle! 
7. Menneet tapahtumat 

- Hallituskähmintä 26.10.2016: Meni hyvin ja kiinnostuneita oli! Myös tulevaisuudessa voidaan 

järjestää. 
- Erkka Eksperiense -viikonloppu Jyväskylässä 28.-30.10.2016: Hallikainen kertoi, että mukavaa oli! 

Ehkä seuraavaksi Turussa Erkka Eksperiense, jos innokkaita järjestäjiä kertyy sopivasti. 
- marraskuun päivystys 1.11.2016: Vielä on vanhoja paitoja jäljellä! Pidetään yksi päivystys vielä 

ennen joulua. 
- hallituksen iltakoulu 1.11.2016: Käsiteltiin paljon katkolaisen lähettämää palautetta ja hänelle myös 

lähetettiin vastaus. Lisäksi haalarikastajaisia pohdittiin. 

- Haalarikastajaiset/Sauna- ja sydänsuruilta 3.11.2016: Vaihdettiin haalarikastajais-teema Sauna- ja 
sydänsuruillaksi, koska fuksien haalarit eivät olleet vielä tulleet. Tapahtuma oli tosi kiva ja onnistunut, vaikka 

alkuperäinen agenda muuttui. Mukavasti porukkaa! Jatkoa ajatellen hyvä muistaa, ettei suunnitella 
haalarikastajaisia ennen kuin haalarit ovat tulleet. 
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- Syyskokous 7.11.2016: Kivasti meni! Äänestyshässäkkää oli. Moni äänesti vain muutamaa ihmistä 

joten järjestettiin toinen äänestys. Äänestystapaa pitäisi miettiä. 

8. Tulevat tapahtumat 
- marraskuun hengailuilta 15.11.2016: Määttä, Kivilähde, Hallikainen ja Rantanen ainakin pääsevät. 

Hallikainen ostaa Katkon kortilla tarjoilut. 
 - ”Croissantteja ja lautapelejä”: Spämmätään lisää! Puntanen mahdollisesti tuo lautapelejä. 

 - ”Fatboy” -seminaarihuone varattu meille klo 16-20  

 - Tarjoilujen hankinta: croissantteja ja täytettäviä 
- Seitsemän kuolemansyntiä -bilesarja: (Katko, SKO, Digit ja Kääntöpiiri. Neljät eri juhlat) 

 - SKO 16.11.2016 Osakuntasalissa ja Vegasissa. Katkon kiintiö täyttyi vain parissa minuutissa! 
 - Katkon juhlat tammikuussa: Ei olla vielä varattu baaria, Monkeyta ja 25.1. alustavasti mietitty. 

Varasuunnitelmana 26.1., jos baari jo varattuna aiempana päivänä. 
- Pikkujoulut 25.11.2016, Osakuntasali: Spämmääminen! 

 - Pro Katko: Jaetaan pikkujouluissa ansioituneille katkolaisille. 

 - Vuoden fuksi: Tuutorit päättävät. Mäkelä laittoi tutoriryhmään viestiä. 
 - Henkilökunnan kutsuminen: voisi askarrella kivan kortin! 

 - Keskustelua osallistujamäärästä: kysellään, ovatko fuksit tietoisia, ettei tulisi samaa hässäkkää kuin 
viime vuonna. Fukseille ei välttämättä tarvita istumapaikkoja koska järkkäävät tapahtuman. Niemi 

laittoi fuksien facebook-ryhmään viestin. 

- Joulusauna/joulukuun hengailuilta 
- Hallituksenvaihto: Doodle 

- Hallituksen Päättäjäiset 26.11.2016? 
- Kadettibileet: Tila tarvitaan! Ei ole TYYn saunaa eikä kerhistä käytettävissä. Portin alakertaa 

ehdotettu. Niemi kyselee kahdesta päivämäärästä Portista. 
- Minivujut maaliskuussa 2017 

- Kasvis-risteily 6.4.2017 

9. Wirike 
- juttujen deadline 23.10.2016: Määtältä ja Hallikaiselta puuttuu vielä. 

- Määttä ja Rantanen hoitavat kansikuvan! 
- taiton deadline 14.11.2016: Ei ole vielä aloitettu 

- painetun lehden deadline 16.11.2016  

- Academic Workin kilpailumainos? 
10. Liikunta-asiat 

- Sammonmalja  
 - Ensimmäinen lentopallopeli pelattu! Hävittiin, mutta oli hauskaa! 

 - Seuraava peli huomenna Iskerissä, tarvitaan vielä pelaajia! 

- tiistain liikuntavuoro 1.11.2016: Noin yhdeksän oli paikan päällä, hyvä fiilis jäi! Laskua odotellaan 
vielä. Mahdollisesti vakivuorot esim. 1-2 viikon/kuukauden välein? 

- Lajikokeilut: paintball 30.11.2016. Hallikaisella taittohommia, joten Rantanen spämmää. Katko 
sponsoroi: alkuperäinen hinta 20€, maksettavaksi osallistujille tulee 15€ per henkilö. 

11. Sopo-/ hyvinvointiasiat 
- OPY-työ: Kivilähde OPY-työhön, Määttä pääsee ensimmäiseen tapahtumaan 22.11. 

12. Kopoasiat 

- 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, kokous 8.11.2016 

- Valitusilta 
- Kesäopintokysely 

- Kopokirje 
13. Työelämäasiat 

- Työelämäpäivät 23.-24.11.2016 
 - Ohjelma selvillä! CV-klinikassa vielä tilaa? Lisää spämmiä! 

 - Tarjoiluja? 

- Duunisafaritiimi 
14. Specia-asiat 

- juttu Specian lehteen 



- jäsenkilpailu 

15. Ulkosuhdeasiat 

- 26.10. TSYK esittely: Tuomola ja Puntanen 
- 9.11.2016 Porthanin päivän lippukulkue 

- Erityispedagogiikan foorumin kokous 17.11.2016 klo 18-20, Three Beers. Hallikainen ja Mäkelä 
kiinnostuneita, toivottavasti Puntanen ja Liimatta myös tulevat mukaan. E-lomakkeen täyttäminen 

15.11. mennessä! 

- 12.1.2017 ABI-päivä 
- Aikuiskasvatuksen tutkimusseura 

- OKM: johdon seminaari 8.12.2016: Tähän asti ainakin Emma, Amanda, Jonna ja Heidi pääsevät. 
16. Kv-asiat 

- Ei 
17. Projektiasiat 

- Laulukirjatoimikunta 

- Katko-paitojen lisätilaus tehty! 
- Kaiutin: Päätetään että ostetaan Katkolle kaiutin. Hinta noin 300€. 

- Haalarimerkkikilpailu 
18. Tila-asiat 

- marraskuussa Katkon vuoro siivota Mauno; ketkä? 

19. Kulttuuri 
- Viini- ja juustoilta 10.11.2016 

 - Kaikki reilassa?: Kivilähdelle annettu kortti ja hän käy kaupassa. Kauppalistalla juustot, servetit 
yms. Myös patonkeja ja viinirypäleitä pohdittu. 

 - Jatkot? 
- Kivilähde kyselee, kannattaako edullinen ja laadukas Rock of Ages -tapahtuma. Mahdollisesti 

joulukuussa parempi ajankohta tälle. Jatketaan pohdintaa myöhemmin. 

20. Index-asiat  
- Indexin Eeppiset Kemut 8.12.2016 

- Indeksi -lehden jäsenjärjestön palstan kirjoitusvuoro Katkolla 
- Indexin syyskokous 7.12.2016 

21. Tutorointi 

22. Ympäristöasiat 
23. Palautteet 

24. Viestintä 
- nettisivuille  

- haalarimerkkikisan voittajamerkkien julistus 

- tällä hetkellä myynnissä olevat haalarimerkit ja hinnat 
- kuvia tapahtumista 

- vapaamuotoisia ”tapahtumaraportteja” 
- viikkotiedotteen asiat: Erityispedagogiikan foorumin kokous, paneelikeskustelu, valitusilta, 

croissantteja ja lautapelejä, ympäristöviikko, ahneus-bileet, sammonmalja, paintball savet he date -
tyylisesti  

25. Muut esille tulevat asiat 

26. Seuraava kokous  
- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

27. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 12:01. 

  

  
___________________  

Jonna Määttä 
hallituksen puheenjohtaja 

 
 

 

 


