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Hallituksen kokous 7/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   Ke 22.2.2017 klo 12:36–15:24 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 2 
Paikalla:  Janiina Dahlbom, Emmi Hallikainen, Anna Hornborg, Jenni Järviö, Tira Kivilähde, Elina Lappalainen, 

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

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 12:36. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 6/17 tarkastaminen 

- Korjataan kohdassa 10: Sovittiin boulderoinnin ilmoittautumisen tekemisestä sähköisesti. 

Katkolla on keväällä mahdollisesti useita sammonmaljalajeja, ei vain yhtä. Korjataan 

kohdassa 14: Järviö laittaa viestiä paidoista asianomaisille. Hyväksytään pöytäkirja näillä 

muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat  

- Uudet haalarimerkit ovat saapuneet. 

- Saimme myös Specialta uusia haalarimerkkejä. 

- Jonna Määttä saapui paikalle kertomaan kevätkokouksesta. 

6. Talousasiat 

- Merkkilaskua ei ole vielä tullut. 

- Dahlbom menee ensi viikon tiistaina hakemaan kortin. 

- Taloudenhoitajien koulutus 1.3.2017. Järviö pääsee paikalle. 

- Päätetään hyväksyä Katkon kortilla ostettu 0,99 euron maito työnhakuainfoa varten. 

- Päätetään maksaa Järviölle 2,48 euroa tilivihoista. 

- Päätetään maksaa Speksilasku 460,00 euroa I/O-Speksi rylle. 
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7. Tila-asiat 

- Anna Koskinen on palauttanut avaimensa.  

- Maaliskuussa taas Katkon siivousvuoro. Asiasta keskustellaan enemmän maaliskuun aikana. 

8. Tiedotusasiat 

- Hallitusposteri on tehty. 

- Tiedotusvastaavilla on ollut ongelmia sähköpostin kanssa. 

- Muistutettiin vanhojen kuittien ylöskaivamisesta. 

- ATS haluisi tehdä yhteistyötä Katkon kanssa. Pohditaan missä muodossa tätä voitaisiin 

toteuttaa. Ehdotuksena hallituksen ulkopuolisen henkilön valitsemista yhteyshenkilöksi. 

- Sivuainemessut 29.8. Päätetään että Katko osallistuu. Esitellään erkkaa, aikkaria ja yleistä. 

- OKM-seminaari. Katkolta on pyydetty airueita opastamaan vihittäviä tohtoreita. Pyydetään 

yhteyshenkilöltä enemmän infoa. 

- Pöytäkirjoja on laitettu nettisivuille.  

- Nettisivuille oli vaikeaa saada laitettua pöytäkirjoja. 

- Bilekatsauksessa on vaihdettu juhliksien nimiksi tapahtumavastaavat. 

9. Kopoasiat 

- Valitusilta. Kopot tapasivat 21.2.2017. Pohdittiin jos valitusilta pidettäisiin kahdessa osassa. 

Kopokaljojen pitäminen three beerssissä tai proffan kellarissa. Myöhemmin keväällä 

organisoidumpi tapaaminen jossa strukturoitua työskentelyä. Ajankohta päätetään 

myöhemmin. 

- Valmisteluryhmän jäsenet. Tänään aamulla olemme vahvistaneet kaikkien epävarmojen 

jäsenien jatkosuunnitelmat. Sähköpostia valmisteluryhmistä tulee piakkoin. 

- OPY-työryhmä. Lomakkeen tekoa Opexin edustajan kanssa pohditaan. 

- Koponeuvoston 16.2.2017 kuulumiset. Ei akuuttia ajankohtaista asiaa. Puhuttiin 

palautejärjestelmistä ja minkälaista palautetta on annettu. Tehdään Driveen muistio. 

- Tiedekuntaan on tulossa palautetyöryhmä. 

- Laitos järjestää palautekeskustelun johon tulee laitoksen henkilökuntaa ja opiskelijoita. 

- Kopokirjeen asiasisältöä on mietitty. Kirje lähetetään valmisteluryhmäsähköpostin jälkeen. 

10. Liikunta-asiat 

- Kevään lajikokeilu: Boulderointi maanantaina 13.3. klo. 15:00. Tapahtumasivu tulee tämän 

viikon lopussa ja ensi viikolla alkaa ilmoittautuminen. Sovitaan max. osallistujamääräksi 30. 

Katko sponsoroi tapahtumaa ja osallistumismaksuksi sovitaan 5 euroa. Päätetään että 

osallistujat maksavat Katkon tilille ja Katko maksaa paikan päällä boulderointipaikalle. 

- Katkon on Ice -luistelutapahtuman 16.2.2107 kuulumiset. Luistelu sujui oikein kivasti. 

Osallistujia n. 16. Tehtiin ohjattuja juttuja ja luisteltiin vapaasti.  

- Sammonmaljakysely on tehty. Salibandy kirkas voittaja.  

- Maaliskuun puolessävälissä tulee sammonmaljan futsal. Päätetään, että Katko ei osallistu 

Sammonmaljan futsaliin. 

- Ehdotuksena Katkon oman liikuntavuoron järjestämistä maaliskuulle.  



 

11. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Duunisafarin haku on vielä auki 28. päivään asti. Vain muutamia hakemuksia tullut tähän 

mennessä. 

- Työnhakuinfo ja CV-klinikat 21.2.2017. Koettiin todella mukavaksi. Infossa oli niukasti 

porukkaa. CV-klinikan kaikki ajat tulivat käytettyä. Tapahtuma osui hyvin yhteen 

kesätyöhaun kanssa. 

- Specian ainejärjestökoulutus 17.3.2017. Suoritetaan arvonta halukkaiden kesken. Rantanen, 

Hornborg, Järviö ja Tiralähde osallistuvat arvontaan. Suoritettiin arvonta ja Rantanen ja 

Järviö lähtevät Specia-vastaavien kanssa ainejärjestökoulutukseen. 

- Netta Metsäahon excel ja word –koulutus ajankohtaa mietitään. Netalta pitää kysyä 

sisällöstä ja koulutuksen hinnasta. Kehitellään ja selvitellään asiaa. Ehdotuksena että Netan 

käynti osuisi Katkon päivystyksen kanssa samaan aikaan, jolloin häneltä voisi kysyä Speciaan 

liittyvistä asioista. 

12. Wirike 

- Juttujen deadline 22.3.2017. Hallikainen mainostaa sähköpostilistalla ja Facebookissa. 

Laadulla enemmän väliä kuin pituudella. Hallikainen tekee Google Docsiin lomakkeen, jonne 

voidaan kerätä juttuaiheita. Netta mielellään tekisi jutun Wirikkeeseen sen sijaan että Specia 

sponsoroisi suoraan.. 

13. Kv-asiat 

- Kv-tutoriksi hakemista voisi mainostaa enemmän.  

14. Kevätkokous 2017 

- Päätetään ajankohdaksi tiistai 21.3.2017 klo 18. 

- Tarkoituksena on saada asioita esitettäväksi. Toimintakertomus edellisestä vuodesta kertoo 

mitä ollaan tehty. Edellisen hallituskauden talousvastaava Pinja Wahlsten tulee esittelemään 

tilikertomuksen.   

- Ehdotuksena käyttää voittoja koko jäsenistön hyväksi esim. laulukirjaan panostus. 

- Turun kasvatustieteiden Klubi Katkon ry:n hallitus päättää päätösvaltaisessa ja laillisessa 

hallituksen kokouksessa 22.2.2017 allekirjoittaa yhdistyksen tilinpäätöksen tilikaudelta 

1.1.2016–31.12.2016. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. 

15. Projektiasiat 

- Kasvisristeily 6.4.2017. Promovideo on tulossa. Chicissä on jatkot. Hallituslaiset menevät 

pitämään Katkon rastia. N. 4 henkilöä voisi olla pitämässä rastia.  

- Laulukirjatiimi tapaa huomenna. 

- Erkka Eksperiense-ryhmä tapasi tänään. Teemaksi päätettiin Suomi 100 vuotta.  Lopulliseksi 

ajankohdaksi sovittiin 20–22. lokakuuta. Mietitään avustuksen hakemista TYY:ltä. Katko voisi 

myös sponsoroida koulutuksia. Koska Katkolla on 3 pääainetta voisi koulutusten aiheet olla 

hieman laajempia. 

 



 

16. Menneet tapahtumat 

- Tapahtumavastaavat selvittävät syntisitsien ja –bileiden raha-asioita. 

17. Tulevat tapahtumat 

- Helmikuun hengailu: 28.2.2017 Deadline-piiri klo 9-12. Tapahtumaa voi vielä mainostaa 

somessa.  

- Iltakoulu 1.3.2017: tyytyväisyyskyselyn läpikäynti ja arvokeskustelu. Roppola hoitaa tilan, 

läpikäynnin ja arvokeskustelun. 

- Maaliskuun päivystys 7.3.2017. Pohditaan leivonnaisten tarjoamista. Järviö pääsee 

päivystyksen alkuun, Kivilähde, Hallikainen, Hornborg ja Pajari pääsevät päivystykseen. 

Uusien merkkien mainostaminen! 

- Tapaaminen Opexin kanssa 16.3.2017 paikkana Kerhis. Lisäinfoa on tulossa. 

- Katkon kevätkokous 21.3.2017 

- Katkon Gaala 24.3.2017. Ruokaamenuuta on suunniteltu. Upseerikerholle saa myös esittää 

omia menuutoivomuksia. Rantanen kysyy speksiltä mistä he tilaavat ruokansa jotta 

saataisiin lisää ideoita. Tapahtumavastaavat rekrytoivat laulunjohtajia ja tarjoilijoita. Katko 

on sitoutunut tarjoilemaan tapahtumissaan kasvisruokaa ja pohditaan hyvän kasvisruuan 

hankkimista gaalaan. Tapahtumavastaavat selvittävät asiaa. 

- Maaliskuun hengailu 28.3.2017. Ehdotuksena speksiläisten pyytäminen pienen improjutun 

vetämiseen. 

18. Kulttuuri 

- Katko I/O-speksiin 22.3.2017. Vahvistusviesti lähetetty kaikille ilmoittautuneille. Kivilähde 

laittaa vielä Facebookkiin muistutuksen. 

19. Sopoasiat 

- Soponeuvosto 21.2.2017. Käytiin paljon läpi korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimusta. 

Huomioina opiskelijoiden lisääntyneet mielenterveysongelmat ja kuinka suuren osan 

päivästä opiskelijat viettävät istualtaan. 

- Yhdenvertaisuusohjelma on julkaistu, syksyllä tulee spesifimmin järjestötoimintaan liittyviä 

ohjenuoria. 

- Toukokuussa alllianssi järjestää häirintäyhdyshenkilöille koulutuksen joka myös striimataan.  

- Muutoksia opintotukeen ja yleiseen asumistukeen.  

- Nyyti ry:ltä on tulossa ajanhallinan verkkokurssi. 

- Ensi soponeuvosto käsittelee yhdenvertaisuusasoita. 

20. Tutorointi 

- Tutorkyselyyn on vastannut lisää ihmisiä. Lappalainen tekee koosteen kyselyn tuloksista. 

Tutorvastaavan roolia oli pidetty epäselvänä. Oli vaadittu selkeyttä hallituksen ja tutoreiden 

kommunikointiin.  

- Lappalainen on sopinut tapaamisesta eduopon kanssa. 

- Kysely antoi infoa ja selkeytti ajatuksia. 



 

21. Ulkosuhdeasiat 

- Lahjaideoita mietitään Asteriskin vujuille 4.3.2017.  

22. Ympäristöasiat 

- Roppola on briiffannut Kivilähdettä ympäristökoulutusasioista. 

23. Index-asiat  

- Ei ilmoitettavaa. 

24. Viikkotiedotteeseen  

- Deadline-piiri. 

- Kevätkokouksen päivämäärä. 

- Kasvisristeilyn maksu. 

25. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulevia asioita. 

26. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

27. Kokouksen päättäminen 

- Päätetään kokous ajassa 15:24 

 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


