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Hallituksen kokous 6/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   To 16.2.2017 klo 12:07–14:28 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 
Paikalla:  Janiina Dahlbom(poistui kohdassa 21), Emmi Hallikainen, Anna Hornborg, Jenni Järviö, Elina 

Lappalainen, Hanna-Maria Pajari, Johanna Puntanen, Pontus Roppola, Emma Tuomola 
Poissa:  Lassi Rantanen, Tira Kivilähde, Amanda Laakso 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 12:07. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 5/17 tarkastaminen 

- Korjataan työelämä- ja Specia-asioissa ainejärjestökoulutukseen ilmoittautumisen 

aloittamisajankohta 13.3, joka on siis loppumisajankohta.  

- Korjataan tiliasioissa WordPress-maksun summaksi 99 euroa.  

- Korjataan liikunta-asioissa kohta Katko on ice-tapahtumasta, josta tuli jo viikonloppuna 

tarkempaa infoa ja 15.2 mainostettiin tapahtumaa somessa. 

- Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat  

- Ei ilmoitettavaa.  

6. Tiliasiat 

- Dahlbom ei ole vielä ollut yhteydessä pankkiin korttiasioihin liittyen. 

- Kassakoulutus-muistiinpanot on nyt Drivessä. 

- Toimiston kaappiin on tullut kirjalliset ohjeet päivystykseen. 

- Kohta alkaa tulemaan Kasvisristeilymaksuja.  

- Talousvastaavan sähköposti on vaihdettu vanhasta talousasiat.katko@gmail.com uuteen 

katko.talousasiat@gmail.com 

7. Tila-asiat 

- Senni Kurki on palauttanut avaimensa.  

- Roppola on hakenut avaimen. 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



- Toimiston kaappi. On mietitty kuvan ottamista kaapin järjestyksestä. Kaikkien hallituslaisten 

olisi hyvä käydä katsomassa kaapin sisältö läpi. 

8. Tiedotusasiat 

- Hallitusposteri saapuu kun tiedotusvastaava saa sen tehtyä. 

- Hyväksyttyjä pöytäkirjoja saa laittaa nettisivuille.  

- Nettisivut eivät suostu näyttämään pöytäkirjoja. Tiedotusvastaavat selvittävät asiaa. 

9. Kopoasiat 

- Kopot selvittelevät valitusillan ajankohtaa. 

- Valmisteluryhmässä jatkamisestaan epävarmoista henkilöistä 1 on vastannut. Lopuilta 

odotetaan vastausta 

- Puntanen on lähettänyt OPY-työryhmästä sähköpostia. 

- Koponeuvosto 16.2.2017.  Roppola osallistuu. 

- Kopokirjeen sisältöjä mietitään. 

10. Liikunta-asiat 

- Päätetään kevään lajikokeilun ajankohdaksi viikko 11, maanantai 13.3. klo. 15:00. 

Ilmoittautuminen hoidetaan sähköisesti. 

- Katkon luistelu tänään 16.2.2017! 

- Sammonmaljan sähly alkaa 6.3. Ilmoittautuminen 27.2 mennessä.  

- Valitaan pelataanko sammonmaljaliigassa salibandya vai sählyä. Liikuntavastaava tekee 

kyselyn Katkon liikuntakenttä-ryhmässä. 

- Liikuntavastaan sähköpostiin on tullut tietoa keilailusta Kupittaalla 28.2. Ilmoittautuminen 

20.2 mennessä. Liikuntavastaava mainostaa tapahtuma. 

11. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Duunisafarin haku on käynnissä. Tapahtumaa on mainostettu somessa. 

- Työnhakuinfo ja cv-klinikat 21.2.2017. CV-klinikan aikoja saa varattua vielä. Ilmoittautuneita 

on jonkin verran. Työnhakuinfo klo. 10:00 luokassa 155. 

- Specian ainejärjestökoulutus pe 17.3.2017.  

12. Wirike. 

- Juttujen deadlineksi sovitaan 22.3. Hallituslaiset miettivät omia juttuaiheitaan. 

- Specian-sponsorointia selvitetään. 

13. Kv-asiat 

- Tapahtumakuvaukset on hyvä kirjoittaa myös englanniksi. 

14. Projektiasiat 

- Kasvisristeilyn maksuohjeet on tullut osallistujille. 196 osallistujaa tällä hetkellä. 

- Laakso on laittanut viestiä painopaikkaan ja saanut hinta-arvion laulukirjoista. Mietitään 

hankitaanko sponsoreita. 

- Erkka Eksperiense-ryhmän seuraava tapaaminen 22.2. klo. 10:00–12:00. Jyväskylälle ja 

Joensuulle sopii tapahtuman päivämäärä. Helsinki ja Oulu eivät olet vielä vastanneet. 



- Pyritään keksimään vielä uusi myyvä merkki kasvisristeilyä ja vappua varten. Ensi viikon 

kokoukseen mennessä hallituslaisilla muutamia merkki-ideoita mietittynä.  

- Järviö laittaa yksityisviestiä asianomaisille college-paidoista. 

15. Menneet tapahtumat 

- Ensi viikolla tapahtumavastaavat hoitavat syntisitsien raha-asiat. 

16. Tulevat tapahtumat 

- Helmikuun hengailu: 28.2.2017 Deadline-piiri klo 9-12. Mietitään tarjoiluja. 

- Iltakoulu ke 1.3.2017 klo. 18:00. Aiheena tyytyväisyyskyselyn läpikäynti ja arvokeskustelu. 

- Tapaaminen Opexin kanssa, päätetään ajankohdaksi 16.3.2017.   

- Katkon Gaala 24.3.2017. Dalhbom on kysellyt Julianiasta tarjoiluja. Tapahtumasivu ulos 

viikolla 9 ja ilmoittautuminen viikolla 10.  

- Työnhakuinfo 21.2. 

- Maaliskuun hengailun ajankohdaksi on ehdotettu viikkoa 13, tiistaina 28.3 klo. 18:00. 

Ohjelmaehdotuksina leffan katsominen, maalaaminen ja haalarimerkkien ompeleminen. 

17. Kulttuuri 

- Katko I/O-speksiin 22.3.2017. Lasku tulee ensi kokoukseen mennessä. 

18. Sopoasiat 

- Soponeuvosto 21.2.2017. Hallikainen osallistuu. 

- Hallikainen on laittanut sopo-sähköpostia jäsenistölle. 

19. Tutorointi 

- Kysely tutoreille tehty. Tähän mennessä on vastannut viisi henkilöä kahdestakymmenestä. 

Vastauksissa tullut esille mm. vuorovaikutuksen tiivistäminen ja että on ollut vaikeaa 

innostaa fukseja juttuihin. Vastaajat ovat kokeneet onnistuneensa hyvin tutoroinnissa.  

- Puhutaan myöhemmin ehkä iltakoulun yhteydessä tutoroinnista. Voitaisiin pyytää vanhoja 

tutoreita puhumaan. 

20. Ulkosuhdeasiat 

- Ei ilmoitettavaa. 

21. Ympäristöasiat 

- Ympäristövastaavien koulutus 13.2.2017. Roppola osallistui.  

- Katko on mukana Reilu korkeakoulu-hankkeessa ja on sitoutunut ostamaan reilun kaupan 

tuotteita.  

- Ehdotuksena muovisen astiaston hankkiminen kertakäyttöjätteen vähentämiseksi. 

- Ideana maatuvien kertakäyttöastioiden hankkiminen sitseille. 

- Ympäristöasiat herättivät paljon keskustelua. 

22. Index-asiat  

- Selvitetään saisiko Indexin tapahtumakalenterin Macciksen ilmoitustaululle. 

 

 

23. Viikkotiedotteeseen  



- Deadline-piiri. 

- Työnhakuinfo. 

- Hengailuilta. 

24. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulevia asioita. 

25. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

26. Kokouksen päättäminen 

- Päätetään kokous ajassa 14:28. 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


