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Hallituksen kokous 3/17 
Esityslista 
 
Aika: Ti 24.1.2017 klo 13:07-15:39 
Paikka: Macciavellin kabinetti 2 
Paikalla: Janiina Dahlbom (saapui kohdassa 8), Emmi Hallikainen (poistui kohdassa 22), Anna Hornborg, Tira 

Kivilähde, Amanda Laakso, Elina Lappalainen, Hanna-Maria Pajari, Johanna Puntanen, Lassi Rantanen 
(saapui kohdassa 8, poistui kohdassa 11), Emma Tuomola (poistui kohdassa 9) 

Poissa: Jenni Järviö, Pontus Roppola 
  
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus. Puheenjohtaja avaa kokouksen klo 13:07 

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

3. Esityslistan hyväksyminen. Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 2/17 tarkastaminen. Poistetaan kohdasta 11. Työelämäasiat maininta Duunisafarin 

kesätyömahdollisuuksista. Korjataan kirjoitusasut “Erkka Eksperiense, Ruissalo”. Hyväksytään 

pöytäkirja näillä muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat. Ei ilmoitusasioita. 

6. Tiliasiat 

- Mahdolliset laskut toimistolta: uusi avainlukulista  

- Kassakoulutus/toimistokoulutus, kassavihko: järjestetään, kun Pinja Wahlsten, Jonna Määttä ja 

Järviö ovat paikalla. Muista hallituslaisista kaikki kynnelle kykenevät paikalle. 

- Pankkiin meno: PJ, talousvastaava ja toinen tapahtumavastaava 31.1.2017 

- WordPress-maksu: eräpäivä helmikuun 22. 

- Duunisafari-infon tarjoilut menee työelämä-budjetista. Päätetään ostaa tarjoilut 

Duunisafari-infoa varten. 

- Päätetään maksaa Hallikaiselle Sammonmaljan koripallo-ottelumaksusta 50 euroa 

7. Tila-asiat 

- Tammikuun Maunon siivoaminen 25.1 klo 16. 

8. Kopoasiat 

- Opexin kopojen tapaaminen: Kivilähde, Roppola ja Puntanen olivat tapaamassa. Tapaaminen 

meni hyvin ja sisälsi tutustumista yhteisyön ideointia. Tehdään mahdollisesti yhteinen 

kesäopinto-kysely. Katko avustaa Opexia kopokirjeen tekemisessä. Lisäksi yhteinen 

Facebook-ryhmä on luotu ja mahdollisesti myös Rauman Opekkaan edustajat lisätään 

ryhmään.  

- Kivilähteen kuulumiset: Drivessa paljon tietoa Kivilähteen ja Anniina Laakson tapaamisesta. 



Palautejärjestelmästä keskusteltu, pitäisi kehittää ja ohjata palaute oikealle taholle - yleensä 

kurssin vetäjä saanut palautteen viiveellä ja palautejärjestelmä ei ole toiminut hyvin. 

Koulutussuunnittelija Anniina Laakso lähdössä kasvatustieteiden laitokselta, Laura Eklund 

nimetty seuraajaksi. Tutkintouudistuksesta keskusteltu, sillä aikuiskasvatustieteen luennoilla 

vallitsee opiskelijakatoa. 

- Valitusilta: Tarkka ajankohta sovitaan myöhemmin. Ajankohta alkukeväällä. 

- Laitosneuvottelut: Kivilähde ja Roppola olivat paikalla. Drivessa löytyy tietoa. 

- Valmisteluryhmään tarvitaan uusi henkilö. Kivilähde hoitaa asian ja Puntanen välittää 

sähköpostin ryhmän tämänhetkisistä jäsenistä. 

9. Liikunta-asiat 

- Sammonmaljan koripallo: koripallo-ottelut pelattu, hauskaa oli. Hieman vähän osallistujia. 

- CampusSport järjestää 7.2. laskettelureissun Meri-Teijoon. Asiasta tiedotetaan Facebookissa. 

- Kevään lajikokeilu: ehdotuksia kyselty Katkon liikuntakenttä- Facebook-ryhmässä. Lappalainen 

selvittää mahdollisuuksia ja hintoja seuraavaan kokoukseen mennessä.  

- Luistelu Parkin kentällä pyritään järjestämään helmikuun aikana ja Lappalainen järjestää 

tapahtuman. 

10. Työelämäasiat 

- Duunisafari-info 6.2. klo 10 ja klo 12. Kaikki paikalle! 

11. Specia-asiat 

- Specia-tapaaminen ke 18.1, fiilikset ja ideat:  

i. Päätettiin, että työelämäpäiviä ei pidetä kiinnostuksen puutteen vuoksi. Sen sijaan 

järjestetään hajautettuja työelämätapahtumia pitkin vuotta.  

ii. Päätetään pitää 21.2. cv-klinikka ja työnhaku-info. Specia-vastaavat hoitavat ja 

Specian pyydetään edustaja paikalle 

iii. Pajari tekee kokoavan sähköpostin Specian jäseneduista. Drivesta löytyy ideoita 

toimintaan. Keskustelua fukseille järjestettävän Specia-infon ajankohdasta, 

vaihtoehtoinen ajankohta fuksisitseille. Keskustelu jatkuu.  

Tuleva webinaari tarkoitus järjestää live-lähetyksenä, jota voisi seurata täältä käsin. 

12. Wirike 

- Ilmoitetaan jäsenistölle päätoimittajan henkilöllisyys: Julia Nummi. Esittäytyminen hallituksen 

jälkeen sosiaalisessa mediassa ja viikkotiedotteessa. 

13. Kv-asiat  

- Hornborg menee koulutukseen tänään, joka järjestetään TYYn suuren koulutuspäivän 

yhteydessä. 

14. Projektiasiat 

- Toimikuntien kuulumiset 

i. Kasvisristeily: tapahtuma jaetaan Facebookissa Katkon seinällä. 

ii. Laulukirjatiimi: 1. tapaaminen 26.1. klo 10 



- Erkka Eksperiense –tapaaminen 31.1. klo 16 Maunon edessä 

- Uuden merkin tilaus maaliskuun päivystykseen: Lappalainen tilaa. 

15. Menneet tapahtumat. Ei menneitä tapahtumia. 

16. Tulevat tapahtumat 

- TYYn suuri koulutuspäivä 24.1.2017, ohjelma kaikille selvä. 

- Tammikuun hengailu: BINGO 25.1.2017, keskustelua tarjoilusta. Päätetään, että Hallikainen 

hankkii pientä purtavaa. 

- Seitsemän kuolemansyntiä: Sitsit ja bileet 1.2.2017. Järjestelyt hyvällä mallilla. Osallistujia 

myös runsas määrä. 

- Kanta ry oli kysellyt yhteisten bileiden järjestämisestä maaliskuussa, todettiin ettei mahdollista 

tulevien mini-vujujen vuoksi. 

- Helmikuun päivystys 7.2.2017 Pajari ja Laakso pääsevät aloittamaan, Lappalainen, Rantanen 

Tuomola ja Järviö tulevat luennon jälkeen. Paljon on myytävää. Insta-mainos vähintään 

edellisenä päivänä.  

i. Pohdinnassa loppujen Katko-paitojen jakaminen, päätettiin että vielä helmi- ja 

maaliskuun päivystysten yhteydessä hiillostetaan paitojen hakemista, sen jälkeen 

mietitään tarvittaessa jatkotoimenpiteitä. Paidat voi maksaa myös tilisiirrolla Järviön 

luvalla. 

- Helmikuun hengailu: Päätetään alustavasti 28.2. klo 9-12. Tarkoituksena pitää Deadline-piiri. 

Sopo ja työelämävastaavat ottavat koppia. 

- Hallituksen vaihto: Puntanen on tehnyt doodlen ja ehdottaa päivää myöhemmin. 

- Iltakoulu: Puntanen on tehnyt doodlen ja ilmoittaa päivän myöhemmin 

- Tapaaminen Opexin kanssa: Pj ottaa Opexiin yhteyttä. 

- Aiemmin alustavasti päätettiin pitää mini-vujut 10.3. Nykyinen hallitus päätti siirtää 

aikataulujen vuoksi vujut 24.3. Tapahtumavastaavat ottavat selvää paikasta ja 

mahdollisuuksista. Päätettiin uudeksi työnimeksi Katkon Gaala. 

17. Kulttuuri 

- Ehdotukset Kivilähteelle, ehdotukset olleet vähän turhan kalliita.  

i. Tom of Finland -musikaaliin olisi ehkä mahdollista saada alennettuja lippuja. 

ii. I/O-speksin ryhmälipunmyynti alkoi tänään, hinta 10€/hlö, Kivilähde päättää päivän 

sekä hoitaa varauksen ja ilmoittautumiset. 

- Kivilähde tekee kulttuurimailia speksistä ja alkaa hoitaa speksiin liittyviä asioita 

18. Sopoasiat 

- Katkon Deadline-piiri helmikuun hengailussa alustavasti 28.2.2017. 

19. Tutorointi 

- Tutorvastaava on ottanut yhteyttä laitoksen henkilökuntaan ja he ovat tulleet samaan 

päätökseen hallituksen kanssa: tutorhaku yksittäin 

- Tehdään helmikuun aikana kysely entisille tutoreille 



20. Ympäristöasiat. Ei uusia asioita. 

21. Index-asiat  

- Indexin hallitussitsit 26.1.2017. Coctail-asu ja punainen nauha. 

22. Viestintä 

- Valokuvat hallituksesta ja ’’julisteen’’ teko: valokuvat lähes valmiit. 

- Esittäytyminen: etenee sovitulla aikataululla. 

- Kalenteri  

- Muut seurattavat kalenterit: TYY, Index, 

- Sisäinen viestintä: Google drive 

- Nettisivut, kuvat ja toimintasuunnitelma 

- Sähköinen ilmoittautuminen 

23. Viikkotiedotteeseen  

24. Muut esille tulevat asiat 

- Asteriski ry:n vuju-kutsu, Laakso ja Dahlbom osallistuvat vuosijuhliin 4.3 

- Hornborg päivittää katkon salasanoja  

25. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

26. Kokouksen päättäminen 15:39 

 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 
 


