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Hallituksen kokous 17/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   18.5.2017 klo 10:14–12:04 
Paikka:  Seminaarihuone 341 
Paikalla:  Janiina Dahlbom, Emmi Hallikainen(Saapui ja poistui kohdassa 9), Tira Kivilähde, Amanda Laakso, Elina 

Lappalainen, Hanna-Maria Pajari, Johanna Puntanen, Lassi Rantanen(Saapui kohdassa 4), Pontus 
Roppola.  

Poissa:  Anna Hornborg, Jenni Järviö, Emma Tuomola. 

  
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 10:14. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjan 14/17, 15/17 ja 16/17 tarkastaminen 

- Pöytäkirjassa 15/17 korjataan LLEES:in kirjoitusmuoto. Korjataan tulevissa tapahtumissa 

kohta ”Katkon ja Opexin vappua ei ole” toiseen muotoon. Tulevissa tapahtumissa korjataan, 

että t-klubin pyytäminen mukaan oli vain ehdotus, ei varsinainen päätetty juttu. 

- Hyväksytään pöytäkirjat näillä muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat  

- Kevään viimeinen kokous. 

- Katkon kajarien vetokahva on rikki ja mikrofoni sekä latausjohto kateissa. 

6. Talousasiat 

- Päätetään maksaa Roppolalle Grill n’ Chill tapahtuman tarjoiluista 46,02 €. 

- Päätetään maksaa Roppolalle Grill n’ Chill tapahtuman tarvikkeista 8,63 €. 

- Päätetään maksaa Roppolalle vappuvirvokkeista 27,40 €. 

- Päätetään maksaa Roppolalle vappuvirvokkeista 19,90 €. 

- Hyväksytään katkon kortilla maksetut kiitos-bileiden tarjoilut 33,99 euroa + 30,59 euroa + 

23,22 euroa + 15,85 euroa + 140 euroa + 85,31 euroa = 328,96 €. 

- Hyväksytään Katkon maksama air-jooga maksu 110 €. 

- Hyväksytään maksettu maksu Wirikkeestä Granolle 69,07 €. 

- Päätetään maksaa Hallikaiselle I/O-speksin vujutervehdys 3,50 €. 

- Päätetään maksaa Hallikaiselle toukokuun hengailuillan tarvikkeista ja tarjoiluista 15,85 €. 
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- Päätetään maksaa Järviölle 5,63 € vapputarjoiluista. 

- Päätetään maksaa syksyn fuksimökin vuokra kesän aikana. 

- Päätetään tilata kesän aikana uudet Katkon laulukirjat. 

- Mikäli tilataan uusia haalarimerkkejä pitää tarkistaa, ettei laskuja tule toimistolle. 

7. Tiedotusasiat 

- Nettisivuille olisi kiva laittaa pieni ”Hyvää kesää”-päivitys 

8. Kopoasiat 

- OPY-työn raportti on lähetetty eteenpäin. 

- Kandipalaute-keskustelu käytiin 10.5.2017. Roppola tekee Driveen tiedoston käsitellyistä 

asioista.  

9. Liikunta-asiat 

- Opexin ja Katkon pesisvuoro oli tällä viikolla. Sää saattoi vaikuttaa osallistujamäärään. 

Katsotaan jos syksyllä järjestetään samantapaista tapahtumaa. 

- Airjooga-lajikokeilu oli 16.5.2017. Koettiin hauskaksi ja tapahtuman tiedotus onnistuneeksi. 

- Jos tulee huikeita lajikokeiluideoita voi niitä lähetellä Lappalaiselle. 

10. Projektiasiat 

- Toimikuntien kuulumiset 

i. Laulukirjatiimi kokoustaa tänään. Laulukirja on kasassa. Taittopaikka on päätetty. 

Painopaikka on vielä hakusessa. 

ii. Erkka eksperiense on saanut erillisavustusta. Laivahostelli Borea on varattuna. 

Kuuvuoren TYY:n uusi tila varattuna sitsejä varten. Koulutukset ovat Educariumilla.  

- Laakso hoitaa virvokkeiden hankintaa. 

- Elokuun puolivälissä ”tervetuloa fuksit” viesti nettisivuille. Laitetaan tutorkuva nettisivun 

etusivulle. 

- Lappalainen ottaa paitaprojetkin mahdollisesti haltuun syksyllä. 

- Päätetään tilata kastajaisten haalarimerkki. 

- Päätetään tilata fuksisitsien merkki. Tapahtumavastaavat hoitavat.  

- Päätetään tilata fobian ja katkon jatkobilemerkki.  

- Päätetään suunnitella ja tilata Katkon fuksimerkki.  

-  

11. Tutorointi 

- Hallitus tapasi tutorit 16.5.2017 Lappalaisen luona. Tapaaminen oli onnistunut ja saatiin 

käytyä paljon asioita läpi. 

- Avoimen- ja maisterinkiintiön väylissä opiskelemaan tuleville ei järjestetä KKV0-viikolla 

samanlaista opetusta kuin normikiintiössä tuleville.  

12. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Pajari ja Netta Metsäaho ovat katsoneet Word- ja Excel-koulutuksien palautteita. Pääosin 

positiivista palautetta. 

- Universitas Turku avustushakemusta voisi alkaa virittelemään jo syksyllä. 



- Asteriskilta voisi kysyä tietoteknillisen kurssin vetäjää.  

13. Index-asiat  

- Katkon & Fobian baaribileet Indexin kastajaisten jälkeen 6.9.2017 

- Indexin työelämämessut 19.9.2017 

- Tehdään esittelyvideo katkosta SEPPO-peliin kokouksen jälkeen. 

14. Menneet tapahtumat 

- Kiitosbileet olivat 10.5.2017 TYY:n saunalla. Ruokaa oli maittavaa! Ilta sujui hyvin ja 

Tuomolan teettämät diplomit koettiin kivoiksi. 

- Kääntöpiirin järjestämät himobileet olivat 10.5.2017. Laakso hoitaa bilesarjan raha-asioita 

muiden järjestöjen vastaavien kanssa. 

15. Tulevat tapahtumat 

- Tiedekunnan publiikki on 19.5.2017.  

- Hallituksen virkistäytyminen on 23.5.2017, ohjelmassa Escape Room CLU Turku klo 17.30 ja 

syömään Niskaan klo 19.00. Ilta on hallitukselle omakustanteinen 

- Promootio 25.–26.5.2017, Kivilähde on menossa. 

- Syksyn tapahtumien päivämäärät ovat Facebookissa. Mikäli uusia päiviä tai muutoksia 

ilmenee voi viestiä laittaa Puntaselle tai Facebookin päivitykseen. 

- Tutorit saavat suunnitella kastajaisten haalarimerkin ja teeman. Deadline kuun loppuun 

mennessä.  

- Pikkujoulujen tilan voi varata ensi viikolla. 

- Loka- marraskuulle voitaisiin järjestää tapahtumaa. Esim. ft. T-klubi, logopedit ja filosofit. 8. 

tai 9. päivä ehdotuksina ajankohdaksi. 

- Ehdotuksena bileitten järjestäminen kaikkien Turussa opiskelevien punahaalaristen kanssa. 

Nimeksi ehdotettu ”puna-armeija bileet”. 

- Pohditaan yhdessä kaikille sopivia ajankohtia kesätapaamisille. Tehdään Doodle ja 

kartoitetaan koska ihmisillä on aikaa kesällä. 

- Elokuun tapaaminen viikolla 34 ja palautteet. Voitaisiin kokoustaa ja pitää iltakoulu sen 

jälkeen. Heinäkuun aikana voitaisiin tehdä Doodle jossa on ympäripyöreitä aikoja esim. 

aamu/ilta. 

- Fuksimökki. 1 yö/530 euroa. Makuupaikkoja 42. 42 ihmistä = 12,60 euroa per pää. Meidän 

pitää hankkia ruuat paikanpäälle. Tullaan perjantai illalla ja lähdetään lauantaina 

aamupäivällä. 16 euroa per ihminen koetaan kohtuulliseksi, tällöin saadaan hankittua 

ruokatarjoilut paikanpäälle.. 

16. Ympäristöasiat 

- Syksyn hyväntekeväisyysjuttu suunnitellaan syksyllä. 

17. Kulttuuri 

- Kivilähde tekee kulttuurimailin toukokuun loppuun mennessä 

18. Sopoasiat  



- Päätetään, että Katkon puolesta opintotuen muutoksista muistutetaan, mutta erillistä 

koontia ei enää tehdä. Hallikainen tiedottaa. 

 

19. Kv-asiat 

- Ei ilmoitettavaa. 

20. Ulkosuhdeasiat 

- Kasvismökkiin 24.–25.5. osallistuu muutama katkolainen. 

21. Tila-asiat 

- Sovitaan Maunon siistimisen ajankohdaksi 29.5.. Puntanen, Roppola ja Lappalainen hoitavat. 

22. Wirike 

      -  Lukekaa Wirikettä! 

23. Viikkotiedotteeseen  

- Ei enää keväällä tiedotetta. 

24. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muuta 

25. Seuraava kokous 

      -  Elokuussa, puheenjohtaja doodlettaa. 

26. Kokouksen päättäminen 

- Puheenohtaja päättää kokouksen 12:04 

 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


