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Hallituksen kokous 9/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   Ma 6.3.2017 klo 16:02-18:25 
Paikka:  Educariumin 4. kerroksen pöydillä. 
Paikalla:  Janiina Dahlbom(saapui kohdassa 6 ja poistui kohdassa 20), Emmi Hallikainen, Anna Hornborg, Jenni 

Järviö, Tira Kivilähde(saapui kohdassa 5), Amanda Laakso, Elina Lappalainen, Hanna-Maria Pajari, 
Johanna Puntanen, Lassi Rantanen, Pontus Roppola, Emma Tuomola(poistui kohdassa 17) 

Poissa:  Hallikainen, Järviö. 

  
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 16:02 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 8/17 tarkastaminen 

- Korjataan että Lappalainen poistui kohdassa 17. 

- Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat  

- Laakso sai sähköpostiia lynin VIP-korttien saapumisesta.  

- Laakso on ollut yhteydessä yhteen Opexin tapahtumavastaavista, ja kysellyt jos keväällä olisi 

mahdollista järjestää sitsejä/muuta tapahtumaa tai syksyllä yhteisiä baaribileitä. 

- Opex kysyi jos tulisimme mukaan järjestämään baaribileitä viikolla 14. 

- Indexin hallitusposteri viimeinkin Maunossa. 

6. Talousasiat 

- Dahlbomille on saapunut tunnusluvut. 

- 3 ihmiseltä puuttuu vielä maksu ylpeyssitseistä. Laakso on laittanut viestiä asianomaisille. 

- Hyväksytään Katkon kortilla ostetut maidot 2,37 euroa. 

- Hyväksytään kasvisristeilyn ennakkomaksu 311 euroa. 

- Hyväksytään Speksin maksu 460 euroa. 

- Hyväksytään haalarimerkkilasku Hef Groupille 278,88 euroa. 

- Hyväksytään Hef Group, Katkolla on hyvä olla-merkkilasku 330,88 euroa 

- Hyväksytään Universitaksen lasku joulusaunasta 120 euroa. 

- Hyväksytään Osakuntsalin maksu pikkujouluista 110 euroa. 
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- Hyväksytään Grano Oy:n maksu Wirikkeestä 82,37 euroa. 

- Hyväksytään Nummenmäen sdp-talon vuokramaksu Katkon kadettien illanvietosta 100 

euroa. 

- Hyväksytään Hallikaiselle maksettu liikuntavuoromaksu 7,50 euroa. 

- Hyväksytään Hallikaiselle Wirikemaksu 37,19 euroa. 

- Hyväksytään Hallikaiselle sammonmaljan lentopallomaksu 50 euroa. 

- Päätetään maksaa 25 euroa Laaksolle ja Dahlbomille vuosijuhlilla edustamisesta. 

7. Tila-asiat 

- Katkon siivousvuoro tässä kuussa. Puhutaan myöhemmässä kokouksessa. 

- Maunon jääkaappi on rikki. Selvitetään mitä asialle tehdään. 

- Määttä on maininnut olevan epäreilua, että Katko hoitaa kahviasiaa maunossa vaikka suurin 

osa ihmisestä eivät kahvista maksa. Keskusteltaessa asiasta tuli esille, että kahvi luo 

yhteisöllisyyttä ja ylitieteellisyyttä ainutlaatuisella tavalla. Asiasta pitäisi keskustella Opexin 

kanssa. Päätetään että kahvi pidetään Maunossa. 

- Opexin mukaan Edulla on ollut sotkuista. Siivousfirma on vaihtunut juuri.  

- On outoa miksei opiskelutiloja siivota Edulla, sillä Pubilla niitä siivotaan. Rantanen selvittää 

asiaa.  

8. Tiedotusasiat 

- Puntanen on ollut yhteydessä ihmisiin seminaariasiaan liittyen. Opex puhuu asiasta 

huomenna. Ilmoitetaan että meiltä on 1-3 kiinnostunutta. 

- Nettisivuille laitetaan kuvia Katkon haalarimerkeistä. Halutaan, että merkeillä olisi yhteisesti 

sovitut nimet tilinpidon helpottamiseksi. 

- Laitetaan nettisvuille tuotekuva college-paidoista. 

- Huomisen päivystyksen IG-kuva tulee kohta. Huomenna tuodaan viimeisen kerran 

päivystykseen college-paidat.  

9. Kopoasiat 

- Kopokaljat. KE 15.3 klo. 16-19. Roppola tekee Facebook-tapahtuman tänään. 

- Valmisteluryhmän jäseniksi on kiinnostuneita. Vielä tarvitaan aikkariin varajäsen, ja 

erityisopettajakoulutukseen jäsen. 

- OPY-työryhmän asiat eivät ole edenneet, sillä Laura Eklund oli lomalla viime viikolla. 

- Kopokirje tulee tällä viikolla.  

- Laitosneuvottelut 3.3.2017 klo 12.15. Driveen on lisätty muistiinpanoja. Pointteja: Rahaa on 

vähän, rahoitusmallit epäreiluja ja niitä ajetaan huonompaan suuntaan. Johtoportaan 

muutosten takia haluttiin opiskelijajäsenten läsnäoloa. Risto Rinne jatkaa laitosjohtajana. 

Arto Jauhiaisesta tulee uusi varalaitosjohtaja. Educariumin neljänteen kerrokseen saatta tulla 

jokin palvelupiste. Alakerrasta tyhjenee teknisen työn tila, ja Maccis laajenee sinne. 

10. Liikunta-asiat 

- Kevään lajikokeilu: Boulderointi 13.3.2017. Ilmoittautuneita tällä hetkellä 17. Ilmo on auki 

7.3 asti. 



- Liikuntavuoro. Liikuntavuorot eivät maksa Katkolle ja Opexille mitään. Sovitaan että Ma 20.3 

15:00-16:00 Katkon liikuntavuoro.  

- Opexilla paljon kiinnostusta harrastaa liikuntaa Katkon kanssa. 

- Selvitetään voiko Katkolaiset voivat osallistua Opexin liikuntatapahtumiin. 

- Katko osallistuu sammonmaljan salibandyyn. 

11. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Duunisafari. Arvonta on suoritettu, mutta vielä ei ole julkistettu ketkä pääsivät. 

- Netta Metsäahon excel ja word –koulutuksen ajankohdaksi ehdotettu 11.4.2017 tai 

25.4.2017. Ehdotuksena myös 20.4 koulutuksen päivämääräksi. Specia-vastaavat kysyvät 

Netta Metsäaholta sopivatko päivämäärät. Klo. 10-12 Word ja 13-15 Excel. Selvitetään 

saadaanko vuokrattua tila jossa on läppärit.  

12. Wirike 

- Juttujen deadline 22.3.2017. 

13. Kv-asiat 

- Ehdotuksena yhteistyön parantaminen Kv-tutoreiden ja normitutoreiden välillä. 

14. Kevätkokous 2017 

- Tiistaina 21.3.2017 klo 18 Edu 2:ssa. 

15. Projektiasiat 

- Kasvisristeilyn 6.4.2017 maksuja on tullut aika vähän.  

- Laulukirjatiimi sopii ensi kokouksessa millä tiheydellä nähdään. 

- Erkka eksperiensen järjestelyt etenevät. T-talo on varattu sitsejä varten. Pohditaan mikä 

baari varataan bileitä varten. 

- Vielä uusi myyvä merkki kasvisristeilylle ja vappua varten. Deadline 20.3. 

16. Menneet tapahtumat 

- Syntisitsien ja -bileiden raha-asiat on selvitetty ja annettu palautetta toiminnasta. 

- Helmikuun hengailu: 28.2.2017 Deadline-piiri klo 9-12. Hyvä fiilis jäi. Jonkin verran 

osallistujia.  

- Iltakoulu 1.3.2017: tyytyväisyyskyselyn läpikäynti ja arvokeskustelu. Melkein kaikki paikalla. 

Driveen on laitettu muistiinpanoja illasta. Katko ei ole arvoton järjestö. Ihmiset kokivat 

hyödylliseksi. Syksyllä voisi pitää uuden arvokeskustelun.  

17. Tulevat tapahtumat 

- Maaliskuun päivystys 7.3.2017. Järviö pääsee alkuun, Kivilähde, Hallikainen, Hornborg ja 

Pajari pääsevät päivystykseen. 

- Tapaaminen Opexin kanssa 16.3.2017, paikkana Ikituurin kerhotila. Puhutaan jääkaapista, 

kahviasiasta, Maunon siivoamisen kuulumisesta siivousfirmalle, syksyn bileistä ja 

fuksiviikosta, vakiintuneen hteistyökuvion aloittamisesta. Nyyttärimeiningeillä mennään. 

- Katkon Gaalan 24.3.2017 ilmoittautuminen on auennut tänään. Mainostetaan jäsenistölle. Ei 

ole ihan selvää, minkälainen tapahtuma on kyseessä. Olisi hyvä lähettää kokonaan erillinen 

sähköposti jossa selitetään mikä homma on kyseessä. Ruokamenyytä on mietitty. Chiciltä 



voisi pyytää Katko-drinkkiä. Haalarimerkki-idea on valmiina. Ehdotuksena julisteen 

tekeminen. Ilmoittautuminen sulkeutuu tiistaina 14.3. 

- Maaliskuun hengailu 28.3.2017. Hallikainen hoitaa. 

18. Kulttuuri 

- Katko I/O-speksiin 22.3.2017.  

- Kivilähde lähettää Speksin jälkeen kulttuurisähköpostin. 

19. Sopoasiat 

- Ei uutta ilmoitettavaa sillä vastaava ei paikalla. 

20. Tutorointi 

- Haastattelut 13.3.2017. Lappalainen tapasi tänään eduopon ja opexin edustajan. Hyvää 

keskustelua. Mietittiin hakijamäärää, puolet vähemmän tänä vuonna molemmilla järjestöillä. 

Opintoasiat tiedottaa asioistaan intrassa, ja pohdittiin jos sillä on voinut olla vaikutusta 

hakijamäärään. Yhteistä ATK-luentoa mietittiin. Hallituksen ja tuutoreiden tapaaminen 

kuulemma hyvä idea.  

- Tavallaan epäreilua, jos ryhmillä on eri määrä tutoreita.  

- Lähtökohtana on, että toimittaisiin yksittäisinä tutoreina. 

- Hakijoita oli kaiken kaikkiaan vähän. 

- Lappalaisella on tiedossa mitä hän kysyy haastattelussa.  

21. Ulkosuhdeasiat 

- Asteriskin vujut. Oli erittäin hauskaa ja ruoka oli hyvää. 

- Opexin kanssa keväällä/vappuna jotain? Puhutaan tapaamisessa ja vastaavien kanssa. 

Keskiviikkoa 12.4 ehdotettu päivämääräksi. Asiasta keskustellaan lisää. 

- Menee paljon päällekkäin tapahtumia huhtikuussa.  

22. Ympäristöasiat 

- Hyväntekeväisyyskohde Katkolle? 

- Selvitettäisiin mikä mahdollisuus Katkolla olisi lähteä mukaan hyväntekijäksi esim. 

tapahtuman tai lahjoittamisen muodossa. 

23. Index-asiat  

- Indexin kalenteri on saapunut ilmoitustaululle. 

- Liikuntakokeilu ke 12.4 

- Risteily ke 19.4 

- Exku ensi syksynä prahaan. Info 7.3.2017. 

24. Viikkotiedotteeseen  

- Kopokaljat. 

- Gaalailmo. 

25. Muut esille tulevat asiat 

- Ehdotuksena yleisen kokouspäivän valitseminen. 

26. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 



27. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 18:25 

 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


