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Hallituksen kokous 30/16 
Pöytäkirja 
  
Aika:         pe 25.11.2016 klo 10:15 – 12:58 
Paikka:     Macciavellin kabinetti 
Paikalla:     Jonna Määttä, Johanna Puntanen, Tira Kivilähde, Heidi Mäkelä, Iisa Niemi, Emmi Hallikainen, Noora 
Liimatta, Emma Tuomola 
Poissa:  Pinja Wahlstén, Erika Alho, Anna Koskinen, Lassi Rantanen 

  
Käsiteltävät asiat: 

  
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 10:15. 
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 
- Päivitetään kadettibileiden aika ja paikka: SDP-talo 30.11. 

- Lisätään kohta 12. koulutuspoliittiset asiat 
4. Pöytäkirjan 29/16 tarkastaminen 

- Kohta 11. Sopo-/ hyvinvointiasiat: OPY-työ ja sopo-tapaaminen ovat kaksi eri asiaa. Hallikainen oli 

menossa TYYn sopo-sektorin tapaamiseen. Tällä muutoksella hyväksytään pöytäkirja 29/16. 
5. Ilmoitusasiat 

- Tänään pikkujoulut!  
6. Tiliasiat 

- 22.11.2016 TYY: Taloudenhoitajien koulutus, osa 2. Wahlsten ei päässyt, tilannetta selvitellään. 
- 1.11.2016 liikuntavuoron lasku tulossa 

- Haalarilasku on tullut toimistolle sellaiseen aikaan, ettei ole ollut mahdollista päättää maksaa laskua 

ennen laskun eräpäivää. Lasku on tästä syystä täytynyt maksaa ennen varsinaista maksupäätöstä. 
Täten hyväksymme Oü Lumianille maksetun haalarilaskun 1781,49€.  

- LinkedIn -webinaarin välipalat maksettiin jo Specian toimesta, joten Katkon ei tarvitsekaan toimia 
tämän asian tiimoilta. 

- Päätetään maksaa Johanna Puntaselle kaiuttimesta 258,90€. 

- Päätetään maksaa Emma Tuomolalle työelämätarjoiluista 53,73€. 
- Päätetään maksaa Jonna Määtälle vuosijuhlatervehdystarvikkeista 12,75€. 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut valitusillan tarjoilut 20,01€ ja teatteriliput 250€. 
- Päätetään maksaa Emmi Hallikaiselle Sammonmaljan lentopalloilmoittautumisesta 50€. Emme odota 

liikuntavuoron laskua vaan Hallikainen on maksanut tilavuoron. Päätetään maksaa Hallikaiselle 
Educariumin liikuntavuorosta summa 7,50€ sekä InDesignista 37,19€. 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut croissanttitarvikkeet 28,39€. 

7. Menneet tapahtumat 
- SKO Ylensyöntisitsit ja Ahneusbileet 16.11.2016 Osakuntasalissa ja Vegasissa. Pitäisi kiinnittää 

huomiota sitsien poikkitieteellisyyteen sekä viihtyvyyteen. Taloudellisesti ihan ok suoritus: yhteensä 
voittoa 1135€. 

- marraskuun hengailuilta 15.11.2016: Kaikki croissantit meni ja kivasti porukkaa oli! Osa opiskelijoista 

harmitteli, ettei päässyt opiskelukiireiden vuoksi. Tila paikkana ja sijaintina oli toimiva! Painotetaan 
jatkossa hengailuiltojen rentouttavaa roolia opiskelukiireiden keskellä. 

- Valitusilta: Konsepti oli toimiva, palautteista nousi erilaisia pääteemoja. Vielä ei konkreettisia ideoita 
siihen, että miten viedään palautetta eteenpäin. Miten saisi vielä enemmän ihmisiä osallistumaan? 

8. Tulevat tapahtumat 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



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

 - Katkon baarivaraus Monkeyyn: Monkey varattu 26.1. Siellä mahdollisesti myös sitsit. 

- Pikkujoulut 25.11.2016, Osakuntasali: Siivotaan kunnolla! 
- Glögitarvikkeet: Päätetään, että Määttä käy noutamassa glögitarvikkeet noin 80€:lla Katkon kortilla. 

- Vuoden Fuksin palkinto: Päätetään, että Määttä ostaa vuoden fuksin palkinnon noin 10€:lla Katkon 
kortilla. 

- joulukuun hengailuilta: torttucollegeteatterilippu -päivystys. Päivystyksen pitäjiä tarvitaan ajoille 11-

12.30, 12.30-13.30 ja 13.30-14.45. Mäkelä tekee tapahtuman. Tapahtumaan laitetaan torttu- ja 
glögitarjoilu, collegepaitojen noutaminen ja maksaminen (sekä uudet että vanhat) sekä teatterilippujen 

lunastus. Määttä kutsuu henkilökunnan. 
- Hallituksenvaihto: Ei vaikuta onnistuvan tämän vuoden puolella. Varataan alustavasti päiväksi 13.1., 

mahdollisesti paikkana Puntasen mökki Tampereella. 
- Hallituksen Päättäjäiset 20.12.2016 

- Kadettibileet: SDP-talolla torstaina 30.11.2017. Katko maksaa tilan ja tapahtumassa nyyttärimeininki. 

- Minivujut maaliskuussa 2017: Päätetään alustavasti 10.3. 
- Kasvis-risteily 6.4.2017: Tiimi tavannut kerran, teemaa pohdittu. Tapahtuma laitetaan faceen jo 

tammikuussa. 
9. Wirike 

- Wirike ilmeisesti valmis!   

10. Liikunta-asiat 
- Sammonmalja  

- Lajikokeilu: paintball 30.11.2016 
11. Sopo-/ hyvinvointiasiat 

- OPY-työn ensimmäinen tapaaminen 22.11.2016: Määttä oli paikan päällä, lisäksi mm. Laura Eklund 
ja muutama YHTS:ltä oli paikalla. Määttä ehdotti, että tehtäisiin kysely, jolla kartoitetaan opiskelijan 

kokemuksia. Kevään loppuun mennessä aikaa suorittaa kysely. Määttä laittaa pian asiasta lisätietoja. 

- Hallikainen ei ehtinyt soposektorin tapaamiseen. Pyydetään Hallikaista tiedustelemaan sitä, mitä 
siellä käsiteltiin. 

- Somessa puhuttu paljon parkkeerausuudistuksesta. Siihen liittyen ohjataan kysymykset TYY:lle. 
- SYL on päättänyt linjauksessaan olla feministinen järjestö. Puheenjohtajaksi valittu Turun yliopistosta 

Riina Lumme sekä Jyri Lähdemaa on valittu hallituksen jäseneksi. 

12. Kopoasiat 
- johtokunnan kokoukset 23.11. ja 21.12.2016: 23.11. Johtokunnan kokouksessa päätetty 

taloudellisista suuntaviivoista vuodelle 2017.  
- kopokahvit Turku-salissa klo 11-15: 28.11. 

- Koponeuvosto 8.12.2016 

- Kesäopintokysely 
- Kopokirje 

- Puntanen kävi halloped-koordinaattorin tapaamisessa 24.11. Siellä ilmoitettiin, että tiedekuntien tulee 
reagoida kyselyyn siitä, että millainen merkitys yo-arvosanoilla on tiedekuntaan valikoitumiseen. 

- Kasvatustieteiden tiedekunnan seuraava halloped -koordinaattori rekrytoidaan avoimen haun kautta, 
mutta jos hakijoita ei tule, halloped-koordinaattoriksi valitaan todennäköisesti Opexin koulutuspoliittinen 

vastaava. 

- Hallikainen kertoi, että harjoittelutyöryhmän kokouksessa puhuttu harjoittelutukisetelistä. Tukiseteliin 
liittyen puhuttiin siitä, että tukisetelin saaneiden olisi hyvä muistaa perua jos niitä ei tarvita. Lisäksi on 

pohdittu työryhmän tarkoituksenmukaisuutta ja mahdollista toisenlaista järjestäytymistä, koska byrokratia-
prosessia täytyy keventää. 

13. Työelämäasiat 

- Työelämäpäivät 23.-24.11.2016: Kaikki esittelijät hyviä, mutta osallistujia oli vähän. Ensimmäisessä 
esittelyssä oli 0 ihmistä paikalla työelämävastaavien lisäksi. Jatkossa katsotaan tarkemmin sitä, milloin 

luentoja on kelläkin. Missään esittelyssä ei ollut esimerkiksi 1. ja 2. vuosikurssilaista, suurimmaksi 
osaksi 3. vuosikurssilaisia. Toisessa esittelyssä oli kaksi katkolaista paikalla työelämävastaavien lisäksi. 

Erkkapedaesittelijän ja TUTKE-esittelyn aikana oli kuusi katkolaista työelämävastaavien lisäksi. 
- Jatkossa voisi korostaa sitä, että myös 1. ja 2. vuosikurssilaiset voivat tulla paikalle, jotta saisivat 

ideoita. Ensi vuonna voisi ehkä myös hajauttaa enemmän eli esim. neljä esittelijää vuoden aikana 

yhtenäisten työelämäpäivien sijaan. 
- Duunisafaritiimi 

14. Specia-asiat 



- jäsenkilpailu 

- Asiantuntijaseminaari 16.3.2016 

- Ainejärjestökoulutus 17.3.2016 
15. Ulkosuhdeasiat 

- Erityispedagogiikan foorumin kokous 17.11.2016: Puheenjohtajana oli Helsingin yliopiston opiskelija, 
ja paikalla oli Puntasen, Hallikaisen ja Mäkelän lisäksi useita sellaisia, jotka olivat olleet jo aiemmin 

toiminnassa mukana. Seuraava tapaaminen on tammikuussa. 

- 12.1.2017 ABI-päivä 
- Aikuiskasvatuksen tutkimusseura 

- OKM: johdon seminaari 8.12.2016 
16. Kv-asiat 

- Ei ole. 
17. Projektiasiat 

- Laulukirjatoimikunta: whatsapp- ja faceryhmät tehty! Käynnistellään toimintaa vähitellen. 

- Katko-paidat saapuneet! Paidoista on vahingossa tullut tilattua yksi ylimääräinen S-koko 
- Kaiutin saapunut! Jeee! Jo pikkujouluihin mahdollisesti käyttöön. 

- Haalarimerkkikilpailu: Niemi tilaa haalarimerkit haluamassaan järjestyksessä.  
 - voittajien palkinnot: Ainakin haalarimerkit ilmaiseksi 

18. Tila-asiat 

- marraskuussa Katkon vuoro siivota Mauno: Niemi 
19. Kulttuuri 

- Rock of Ages 15.12. Kivilähde tekee tapahtuman. 
20. Index-asiat  

- Copa Indexnationale 15.11.2016 
- Indexin pikkujouludisco 8.12.2016 

- Indeksi ilmestyy  

- Indexin syyskokous 7.12.2016 
- Indexin kiitosbileet 30.11. 

21. Tutorointi 
- Ei ole. 

22. Ympäristöasiat 

- TYYn uusi ympäristöohjelma 
23. Palautteet 

- Ei ole.  
24. Jatkuvuus 

- Tänään uusien hallituslaisten tapaaminen 

- Uusien puheenjohtajien koulutus 13.12.2016 
- Testamentit + perehdytykset  

25. Viestintä 
- nettisivuille  

- haalarimerkkikisan voittajamerkkien julistus 
- tällä hetkellä myynnissä olevat haalarimerkit ja hinnat 

- kuvia tapahtumista 

- vapaamuotoisia ”tapahtumaraportteja” 
- viikkotiedotteen asiat: OKM:n seminaariavustajat, torttukollaripäivystys, kadettibileet, teatteri, kiitos 

pikkujouluista, pikkujouludisco, lippukulkue, TYYn saavutettavuussiipi 
25. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muuta. 

26. Seuraava kokous  
- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

27. Kokouksen päättäminen 
- Puheenjohtaja päättää kokouksen klo 12:58. 

  
  

  

___________________  
Jonna Määttä 

hallituksen puheenjohtaja 


