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Hallituksen kokous 2/17 

Pöytäkirja 
 
Aika:   Ma 16.1.2017 klo 14:04–16:25 

Paikka:  Macciavellin kabinetti 1 
Paikalla:  Janiina Dahlbom, Emmi Hallikainen(poistui kohdassa 15.56), Jenni Järviö, Tira Kivilähde, 

Amanda Laakso, Elina Lappalainen, Hanna-Maria Pajari(poistui kohdassa 16.02), Johanna 
Puntanen, Lassi Rantanen, Pontus Roppola, Emma Tuomola 

Poissa:  Anna Hornborg 
  

 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 14.04 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 1/17 tarkastaminen 

- Pöytäkirja 1/17 hyväksytään. 

5. Ilmoitusasiat  

- Katko osallistui Sammonmaljaliigan koripallopeliin. Hauskaa oli. 

6. Tiliasiat 

- 2016 pikkujoulujen vuokralasku tuli. Järviö välitti tiedon edellisvuoden talousvastaavalle 

Pinja Wahlstenille. 

- Wirikelasku myöhässä, edellinen talousvastaava Pinja Wahlsten hoitaa asian. 

- Tammikuun päivystyksen laskuvirhe. Asiaa selvitetään. 

- Kassakoulutus/toimistokoulutus, kassavihko: Toimistolla olevaa kassaa tarvitaan 

päivystyksessä ja muissa tapahtumissa. Pitää käydä hallituksen kanssa läpi miten kassan 

kanssa menetellään. Päivämäärä sovitaan myöhemmin.  

7. Tutorointi 

- Lappalainen on saanut testamentin edelliseltä tutorvastaavalta. 

- Ehdotuksena että tutoreita voisi valita yksittäin eikä pareittain. Yksin tutoreiksi hakevat ovat 

eri asemassa kuin pareina tuutoreiksi hakevat. Yksittäisvalinnassa tutoreiksi pääsisi ehkä 

motivoituneempia ihmisiä.  

- Myöhemmissä kokouksissa voidaan keskustella minkälaisia tuutoreita halutaan. 
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- Hallitus päättää valtuuttaa Lappalaisen ottamaan yhteyttä laitokseen tutorvalinta-asioissa 

- Tutorvastaava voisi osallistua ensimmäisten viikkojen ohjelmaan, jotta opiskelijat oppisivat 

tuntemaan hänet. Tutorvastaava toimii hallituksen ja tuutoreiden välisenä linkkinä.  

- Ennen kevään tutorhaastatteluja pidetään pieni kokous, missä hallitus ilmaisee mitä haluaa 

tutoreilta. 

- Kysellään vanhoilta tutoreilta ja fukseilta palautetta. 

- Palaute vuoden 2016 fukseilta oli yleisluonteista, oli joko kivaa tai ei kivaa. 

8. Ympäristöasiat 

- Tarkoitus olisi katsoa tänä vuonna miten ympäristöasioita olisi mahdollista laajentaa. Ideoina 

mm. hyväntekeväisyysmyynti, roskien kerääminen luonnosta ja aktiivinen tiedottaminen 

ympäristöasioista. 

- Mahdollinen retki Ruissaloon, yhdistettäisiin hyvinvointi ja ympäristöasiat. 

- Katkon perinne tarjoilla kasvisruokaa tapahtumissaan jatkuu. 

9. Tila-asiat 

- Maunon siivouspäiväksi päätetään 25.1 klo. 16.00. Järviö, Kivilähde ja Lappalainen 

ilmoittautuivat vapaaehtoisiksi. Mopataan lattia, pyyhitään pölyt, pyyhitään pinnat ja 

tiskataan tiskit. Siivousvälineet ovat Maunossa.  

- Opexin kanssa voisi keskustella kunnollisten siivousvälineiden hankkimisesta. Esim. 

imuri/moppi.  

- Maunon käytöstä ja aukiolosta voisi keskustella Opexin kanssa. 

10. Liikunta-asiat 

- Sammonmaljan koripallo-ottelu pelattiin 16.1 biologian laitoksen henkilökuntaa vastaan.  

-  Seuraavat pelit pelataan 17.1 ja 19.1. 

- Keväällä luvassa Sammonmaljan futsal ja sähly. Keskustellaan myöhemmin Katkon 

osallistumisesta. Liikuntavastaava tekee kyselyn Facebookiin. kun saadaan infoa. 

- Perehdytys liikuntavastaavan pestiin on kunnossa. 

11. Työelämäasiat 

- Työelämäpäivät on aikaisemmin ollut marraskuussa. Osallistujia on ollut niukasti. Päätetään 

muokata toimintamallia. Keväällä menee myös työmarkkinat ja- urat kurssi, joka saattaa 

syödä osallistujia. Voitaisiin järjestää erikseen syksyn ja kevään työelämäpäivät. 

Kerättäisiinkö ihmisten ilmoittautumiset ja muistutettaisiin osallistumisesta?   

- Keskusteltiin uudesta tapahtumasta, jossa opiskelijat laittaisivat yhdessä cv- ja työasioita 

kuntoon. Mahdollisesti hengailuillan yhteydessä. Opiskelijat saisivat otettua toisistaan 

edustavampia kuvia työnhakua varten. 

-  Keskusteltiin rennommasta cv-klinikasta, jonka ei tarvitsisi olla niin totinen. Osallistujia 

aiemmissa klinikoissa on ollut vaihtelevasti ja toimintamallin päivittäminen koetaan 

ajankohtaiseksi. Työelämävastaavat suunnittelevat. 



- Duunisafari. Tarkoituksena, että opiskelija pääsisi Turun yliopiston kasvatustieteistä 

valmistuneen ihmisen oppiin 1-3 päiväksi. Haku on 14.2.–28.2. Infotilaisuus on tulossa 6.2. 

Toimikunta arpoo osallistujat.  

- Työelämäsähköposti on lähetystä vailla valmis. 

12. Specia-asiat 

- Specia-tapaaminen ke 18.1. Specia-vastaavat menossa tapaamiseen ke 18.1. 

13. Wirike 

- Ilmoitetaan jäsenistölle päätoimittajan henkilöllisyys: Julia Nummi 

- Päätoimittajalta pyydetään esitystä, jolla voi esitellä itsensä jäsenistölle Instagramissa ja 

Facebookissa. Tervehdys myös viikkotiedotteeseen. 

- Juttuehdotus: Specian vinkkilista, esim. Netta. Specian edut, ”Mitä et tiennyt Speciasta?”. 

Speciavastaavat voivat myös laatia listan. 

14. Kv-asiat 

- Vastaava ei ollut paikalla. Ei ilmoitettavaa. 

15. Projektiasiat 

-    Keskustelua vappumerkistä. Tulossa ‘’rastimerkki’’, johon voi rastittaa oman pääaineen. 

Merkkiä ei voida myydä ulkopuolisille, koska se liittyy Katkoon. Vapuksi voisi olla toinen 

merkki jolla voisi saada tuottoa. Sovitaan, että hallituslaiset miettivät merkki-ideoita. 

-    Maaliskuun päivystykseen uusi merkki myyntiin. Tilataan hyvissä ajoin. 

-    Vanhojen haalarimerkkien kuvan päivittäminen Instagramiin ja Nettisivuille.  

-  Uudet ja vanhat tapahtumavastaavat kysyvät muilta ainejärjestöiltä, miten 

pikkukakkosmerkkien kanssa menetellään. Asiaan palataan, kun tiedetään enemmän asiasta. 

-    Laulukirjaprojektin keskusteluryhmässä hiljaista. Pitäisi sopia kasvotusten tapaamisesta ja 

ryhmänvetäjän valinnasta. Lappalainen lisätään WhatsApp-ryhmään, jotta asiat saadaan 

etenemään. 

-    Projektiavustuksen tekeminen. Erkka eksperiense voisi olla yksi kohde. 

-    Excel-kurssien järjestäminen. Selvitetään olisiko Katkon mahdollista saada avustusta 

kurssien järjestämiseen. Kivilähde on puhunut asiasta koulutussuunnittelija Annina Laakson 

kanssa. 

-    Erkka Eksperiensen toimikunnan järjestäminen tammi- helmikuun vaihteessa. Hallikainen on 

tehnyt Facebook-ryhmän. Ryhmän kesken tulisi päättää vastuunjaosta. Jyväskylästä on 

tullut toimintakertomuksia. Tiimi tapaa mahdollisimman nopeasti. Selvitetään tiimiin 

osallistujien motivaatio järjestää tapahtuma. 

 

16. Menneet tapahtumat 

- Abipäivä 12.1.2017. Hallituslaisia kävi esittelemässä Katkoa. Aamulla 20min puheenvuoro 

jonka jälkeen kierros Edulla. Onnistunut tapahtuma. 



- Hallituksen mökkeily. Saavuttiin mökille perjantaina ja osallistujat tutustuivat toisiinsa pelien 

ja ruokailun merkeissä. Lauantaina käsiteltiin uusien ja vanhojen hallituslaisten kanssa 

tulevan vuoden näkymiä ja fiiliksiä.  

 

17. Tulevat tapahtumat 

- TYYn suuri koulutuspäivä 24.1.2017. Hallituslaiset jakaantuvat vastuualueidensa mukaan 

koulutuksiin, kaikille pesteille ei ole erillistä koulutusta.  

- Seitsemän kuolemansyntiä: Sitsit ja bileet 1.2.2017. Uudet tapahtumavastaavat ovat 

ottaneet vastuualueensa haltuun. Tällä viikolla vastaavat tapaavat henkilökunnan kanssa. 

Juliste on valmis ja odotamme viestiä siitä milloin ne saa hakea pois.  

- Ehdotuksena markkinointisuunnitelman tekeminen tapahtumia varten. Suunnitelmaan 

kerätään tapahtuman järjestämiseen olennaisia asioita ja menettelytapoja. Esim. milloin 

laitetaan viestiä ja missä mediassa. 

- Helmikuun päivystys 7.2.2017 klo. 11.45-12.15. Normaali päivystys. Pajari ja Laakso 

pääsevät aloittamaan päivystyksen. Lappalainen, Järviö, Rantanen ja Tuomola tulevat 

luentonsa jälkeen.  

- Hallituksen vaihto. Puntanen tekee doodlen. 

- Ystävänpäivätapahtuma Opexin kanssa? Tapahtumavastaavat ottavat yhteyttä Opexiin ja 

selvittävät asiaa. 

- Iltakoulu: tyytyväisyyskyselyn läpikäynti. Puntanen tekee doodlen. 

18. Kulttuuri 

- Hallitus miettii seuraavan kulttuurisähköpostin sisältöä. Jokainen hallituslainen katsoo jonkin 

kulttuuritapahtuman ja välittää sen Kivilähteelle. 

19. Kopoasiat 

- Projektiässät. Selvitetään myöhemmin. 

- Opexin kopojen tapaaminen. Tapaaminen järjestetään lähiaikoina.  

- Annina Laakson kanssa käyty keskustelu käydään läpi myöhemmin. 

- Laitosneuvottelut 20.1 Edulla. Asia varmistetaan. 

20. Sopoasiat 

- Katkon ’’retriitti’’.  Keskustellaan asiasta myöhemmin. 

- Päätetään valita häirintäyhdyshenkilöksi Emmi Hallikainen. 

21. Index-asiat  

- Indexin hallitussitsit 26.1.2017. Index-vastaava on hoitanut Katkon ilmoittautumisen. 

Sovittin hallituksen kanssa, että pidetään punainen nauha/rusetti päällä. Sitsit alkavat 18.00 

osakuntasalilla. Pukukoodina cocktail. 

- Pj ja vpj –tapaaminen? Infoa tulee myöhemmin. 

- Indexin liikuntavuoro –asia. Asia ei saanut kannatusta Indexin hallituksen kokouksessa. 

Vakituisia vuoroja ei saada enää tänä vuonna. Satunnaisia liikuntatapahtumia järjestöjen 

kanssa. Yhteisten liikuntavuorojen lobbaus jatkuu.  



- Indexilla ei ole ollut tapana tehdä erillisiä mainoksia alajärjestöjen tapahtumista 

Facebookissa, mutta Indexin viikkotiedotteessa niistä voidaan mainita. 

- Indexin päivystys 17.1 14.00-15.00 paikkana Indexin ullakko Publicumin 4. kerroksessa. 

 

22. Viestintä 

- Valokuvat hallituksesta ja ”julisteen” teko.  Mahdollisimman nopeasti olisi saatava otettua.  

- Esittäytyminen, päivien valinta. Pienet video- tai tekstiesittelyt Instagramiin tai Facebookkiin. 

Puntanen päättää päivämääristä. 

- Katkon nettisivujen kalenteri. Pitää käydä läpi mitä sinne laitetaan. 

- Katkolle on tehty oma Google-drive. Yritetään saada toimimaan järkevämmin. 

- Muut seurattavat kalenterit: TYY, Index. 

- Sisäinen viestintä: Google drive 

- Nettisivut. Puhutaan myöhemmässä ajankohdassa. 

- Sähköinen ilmoittautuminen. Puhutaan myöhemmässä ajankohdassa. 

23. Viikkotiedotteeseen  

- Katkon BINGO-ilta 25.1 17.00-20.00 

24. Muut esille tulevat asiat 

25. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

26. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 16.25. 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 
hallituksen puheenjohtaja 
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