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Hallituksen kokous 5/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   Ke 8.2.2017 klo 16:05–18:09 
Paikka:  Maunon edusta, 4krs. 
Paikalla:  Janiina Dahlbom, Jenni Järviö, Amanda Laakso, Hanna-Maria Pajari, Johanna Puntanen, Lassi Rantanen, 

Pontus Roppola, Emma Tuomola(poistui kohdassa 16) 
Poissa:  Tira Kivilähde, Emmi Hallikainen, Anna Hornborg, Elina Lappalainen. 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 16:05. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjan 4/17 tarkastaminen 

- Korjataan kohdassa 6. tuplamerkintä. Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat  

- Rantaseen on otettu yhteyttä Index-merkkien myyntiin liittyen. 

- Laakso on puhunut Anteroiselle. Anteroiseen voi ottaa yhteyttä mikäli tulee mitään ongelmia 

ovien/tekniikan/huoneiden kanssa kanssa. Anteroinen pyysi myös että kaikki vanhat 

hallituslaiset palauttaisivat avaimet hänelle. Anteroisen puhelinnumero jaetaan kaikille 

hallituslaisille. 

6. Tiliasiat 

- Kassakoulutus/toimistokoulutus, kassavihko. Pikkuvihko tulee olemaan kassalaatikossa, 

jonne laitetaan tukkimiehen kirjapidolla myydyt tavarat. Päivystyksen jälkeen merkitään 

myyntivihkoon määrät ja summat sekä tilitetään rahat pienestä kassasta isoon. Käytetään 

yhtenäistä kieltä merkeistä ja myydyistä tavaroista jotta ei mennä sekaisin laskuissa. 

- Järviöllä on kassavihko jonne merkitään kirjanpito. 

- Dahlbomin kortti. Dahlbom käy hoitamassa korttiasian pankissa. 

- Puntanen on saanut pankkikortin ja maksanut sillä WordPress-maksun. 

- Päätetään hyväksyä Katkon kortilla maksettu 99 euron WordPress-maksu. 

- Päätetään maksaa Emma Tuomolalle 9,33 euroa Duunisafari-infon tarjoiluista. 
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7. Tila-asiat 

- Ehdotuksena kuvan ottaminen kaapin sisällöstä ja sen laittaminen kaapinoveen, jotta siellä 

säilyisi järjestys.  

8. Tiedotusasiat 

- ’’Hallitusposterin’’ teko. Homma on hallussa. 

- Vaihdetaan viestintäasioiden nimeksi tiedotusasiat. 

9. Kopoasiat 

- Valitusillan tarkempaa päivämäärää ei ole vielä päätetty. Tilaehdotuksina proffa, mauno tai 

kerhis. Asiaa selvitellään. 

- KTL-valmisteluryhmässä toiminnan jatkamisesta epävarmoille jäsenille on lähetetty 

sähköpostia. Homma on hoidossa. 

- OPY-työryhmä, eli opiskelijoiden turvallisuus- ja terveystyöryhmä. Puntanen on puhunut 

Jonna Määtän kanssa asiasta. Katkon ja Opexin opiskelijoiden puolesta olisi täytettävä 

lomake/kysely. Jonna Määttä on sitä mieltä, että tehtäisiin mieluummin suoraan kysely 

opiskelijoille. Deadline lomakkeen tekemiselle on tämä kevät. Kivilähde on pyytänyt toista 

Opexin kopoista työryhmän jäseneksi. Asiaa selvitetään. 

- Kopo-neuvosto 16.2.2017. Kopot osallistuu. 

- Ehdotuksena kopotiedotteen tekeminen. Sisältönä mm. luentopassin, Katkon nettisivujen 

yleisen- ja kurssipalautteen ominaisuuksien sekä KTL-valmisteluryhmän vapaiden paikkojen 

mainostaminen. 

10. Liikunta-asiat 

- Kevään lajikokeilu. Lappalainen on ehdottanut boulderointia maaliskuun aikana. Ison 

ryhmän olisi helppo tulla arkipäivänä ennen klo 16.00. Hinnaksi tulisi n. 5 euroa per henkilö. 

Huhti- ja toukokuun toisen lajikokeilun ehdotuksena on ilmajooga. Boulderoinnin 

ajankohdaksi on ehdotettu viikkoa 11. Asiaa selvitetään 

- Katkon luistelu 16.2.2017. Facebook-tapahtumasivun seinäkuva on koettu hieman 

pelottavaksi. Tapahtumasta tuli tarkempaa infoa viikonloppuna ja 15.2. sitä mainostetaan 

vielä somessa. 

11. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Duunisafarin infot olivat 6.2. Molempina kertoina täynnä. Tarkemmat hakuohjeet ja -paikat 

on lähetetty kiinnostuneille. 

- Uusi Katkon Gaalan päivämäärä 24.3 on ilmoitettu alumneille. 

- Specian ainejärjestökoulutus 17.3.2017. Dahlbom, Järviö, Tuomola, Pajari ja Rantanen ovat 

ilmaisseet kiinnostusta osallistumiseen. Ilmoittautuminen loppuu 13.3 ja jokainen hoitaa sen 

itse. Tuomola on neuvotellut 4 henkilön osallistumisesta 3 sijaan, eli Specia-vastaavat ja 2 

muuta hallituslaista pääsevät osallistumaan. Arvonta suoritetaan myöhemmin. 

- 21.2 on työnhakuinfo ja CV-klinikka. 

12. Wirike 

- Päätoimittaja on esittäytynyt. 



 

13. Kv-asiat 

- Hornborg tapasi kansainvälisten asioiden suunnittelijan Anna Väreen 3.2.2017. Lyhyt ja 

ytimekäs tapaaminen josta jäi positiivinen fiilis. Väre ilmaisi Katkon kiinnostumisen vaihto-

oppilaista olevan hyvä asia. Väre ohjeisti Hornborgin tekemään vaihtareille sähköpostin 

johon kerätään tapahtumia ja muuta kiinnostavaa. Hornborg on lähettänyt viestin vaihto-

oppilaille. Enemmän viestintää englannin kielellä on pyydetty. 

14. Projektiasiat 

- Kasvisristeilyn muiden kaupunkien teemat on päätetty. Jatkopaikassa on tapahtunut 

tuplabuukkaus, joten etsitään uutta. Haalarimerkit on tilattu. Tiimi toimii hyvin. 

- Laulukirjatiimillä ei uutta ilmoitettavaa.  

- Erkka Eksperiensen teemaa suunnitellaan. Pestit on jaettu ja helmikuussa aloitetaan 

työstäminen. Ehdotuksena annettu merimies- tai saaristoteema. 

- Uusi haalarimerkki on tilattu Katkon nimellä ja laskun pitäisi tulla toimituksen yhteydessä. 

- Ehdotuksena myyvän merkin suunnitteleminen.  

15. Menneet tapahtumat 

- Hallituksen vaihto 2.2.2017 Rantasen luona. Safkoista digattiin. Keskusteltiin fiiliksistä 

tulevaa vuotta kohtaan ja kuunneltiin vanhojen hallituslaisten vinkkejä. 

- Päivystys 7.2.2017. Hyvin meni.  

- Tilikoulutus 7.2.2017. Käytiin nopeasti läpi käytännön asioita. Koettiin hyödylliseksi.  

16. Tulevat tapahtumat 

- 28.2.2017 Deadline-piirin tila on varattu. Tehdään soveltaen pomodoro-tekniikkaa. 

Tapahtumasivu tulee myöhemmin.   

- Iltakoulu: tyytyväisyyskyselyn läpikäynti. Ajankohdaksi tällä hetkellä tulossa 28.2 tai 1.3. 

Arvokeskustelua ja tyytyväisyyskyselyn läpikäymistä. 

- Tapaaminen Opexin kanssa. Ajankohta sovitaan myöhemmin. 

- Katkon Gaala 24.3.2017. Tapahtumavastaavat ovat käyneet juttelemassa Chicin 

opiskelijatapahtumavastaavan kanssa. Samana päivänä on baari auki muillekkin 

opiskelijoille. Jatkot olisi samassa paikassa. Narikkamaksu olisi erikseen. Katkon pitäisi vain 

hankkia tarjoilijat ja ruuat. Koska kyseessä on gaala, haluttaisiin hienompaa ruokaa. 17 

euroa Chicin osuudesta + 13 euroa ruuista per henkilö eli yhteensä n. 30 euroa. Hienomman 

ruuan lähdettä selvitetään. Tapahtumavastaavat selvittävät asian mahdollisimman nopeasti. 

17. Kulttuuri 

- I/O-speksi. Speksiin on ilmoittautunut 46 henkilöä Katkolta. Hieman enemmän kuin arvioitu 

ilmoittautumismäärä. Päätetään että kaikki maksavat Katkon tilille. 

- Katko ei järjestä Tom Of Finland-teatterikertaa koska Index järjestää oman. 

18. Sopoasiat 

- Soponeuvosto tulossa 21.2. klo 16:00. Hallikainen on menossa. 

 



 

19. Tutorointi 

- Puntanen ja Lappalainen ovat tehneet kyselyn aikaisempien vuosien tutoreille. Kysytty mm. 

minkälainen on hyvä tutori. 

20. Ulkosuhdeasiat 

- Ei ilmoitettavaa. 

21. Ympäristöasiat 

- Ympäristövastaavien koulutus 13.2.2017. Roppola osallistuu. Puntanen osallistuu osittain. 

22. Index-asiat  

- On puhuttu että pitäisi tehostaa Indexin tiedotusta. Monet ihmiset eivät ole Indexin 

säpölistalla, ja siitä on tullut palautetta. Katkon viikkotiedotteeseen laitetaan ohjeet miten 

Indexin sähköpostilistalle liitytään.  

- Indexin tapahtumia voidaan jakaa Katkon Facebook-seinällä.  

- Index on aloittanut sopo-säpön postituksen. 

- Indexin hallitusposteri on tulossa pian Indexin ullakolle ja Maunoon. 

- Index alkaa elvyttämään liikuntatoimintaansa. 

- Uusi Index-tapahtuma. Beer-pong turnaus osakuntasalilla 2.3. 

- Indexin ystävänpäiväpäivystys 14.2. 

- Indexin aamiainen eli breakfast-club 16.3 09:00-11:00. 

- Tom Of Finland-teattekskursion ilmoittautuminen alkaa 9.2 klo. 1200.  

- Karusellibileet 29.3 Börssissä. Samana päivänä on Indexin lähiöbaarikierros.  

23. Viikkotiedotteeseen  

- Index-asiat. 

- Työnhakuinfo ja CV-klinikka. 

- Deadline-piiri. 

24. Muut esille tulevat asiat 

- Ei ilmoitettavaa. 

25. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

26. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 18:09. 

 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


