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Hallituksen kokous 21/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   18.9.2017 klo 12.00-1404 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 
Paikalla:  Emmi Hallikainen (poistui kohdassa 24), Tira Kivilähde, Elina Lappalainen, Hanna-Maria Pajari, Johanna 

Ojama, Lassi Rantanen, Emma Tuomola 
Poissa:  Janiina Dahlbom, Jenni Järviö, Amanda Laakso, Pontus Roppola, Anna Hornborg 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

-Avataan kokous klo 12.09. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

-Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

-Hyväksytään esityslista ilman muutoksia. 

4. Pöytäkirjan 20/17 tarkastaminen 

-Lisätään kohtaan 24 ’tapahtumalokilomake’, ei pelkkä tapahtumalomake. 

-Vaihdetaan nimeksi ’pöytäkirja’ esityslistan sijaan. 

-Roppolan nimi muutetaan puhuteltavaksi sukunimellä. 

-Leffaillan päivämäärä korjattava 27.9. 

5. Ilmoitusasiat 

-Hornborg lähettää jäsenistölle viikkotiedotteen tänään. 

-Kutsu Indexin vujuille on saapunut! 

6. Talousasiat 

-Ei uusia kuitteja tai laskuja. 

7. Tiedotusasiat 

-Uusien ja vanhojen illasta väärä päivämäärä ilmoitustaulun kalenterissa. 

8. Kopoasiat 

- Opettajien ja opiskelijoiden yhteinen palauteiltama: Kivilähde on puhunut Laura Eklundin 

kanssa asiasta. Eklund on skeptinen siitä, järjestyisikö palauteiltama tänä syksynä. Kivilähde 

ja Roppola ovat painottaneet tapahtuman tärkeyttä. Keskusteluissa Eklundin kanssa aiheina 

myös aineistokoe ja Kc/Ec/Ac8-kurssi. Pitäisikö tapahtuman brändi muuttaa ”pajaksi” tai 

workshopiksi, jossa ratkotaan yhdessä opettajien kanssa opintojen ongelmia ja 

keskustellaan aiheista? 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



- Laitosneuvottelut 19.9.2017: Kivilähde menossa. 

- 20.9.2017 opetussuunnitelma seminaari: Kivilähde menossa. 

- Roppola ja Kivilähde ovat selvitelleet Eklundin kanssa erityispedagogiikan aineistokoetta. 

Laitos ei aio erikseen kerätä kokeesta palautetta, vaan pelkästään KKV0-jaksosta. Kivilähde 

pohtii palautelomakkeen tekemistä, jonka voisi jakaa ensimmäisen vuoden opiskelijoille. 

Keskusteltiin aineistokokeesta monilta eri tahoilta. Roppolan tarkoitus julkaista fuksiryhmään 

infoa keskusteluista Eklundin kanssa. 

9. Liikunta-asiat 

- Syksyn lajikokeilu: Lappalainen on ottanut yhteyttä CrossFit Hunttiin, jossa kokeilu voitaisiin 

järjestää. 10e/osallistuja, 25 hengen ryhmä, viikko 41 ja 43 mietinnässä.  

- CS-cup jalkapallo: Ensimmäinen jalkapallopeli siirretty klo 15.00, torstaina 21.9. 

- Yhteistyö Opexin kanssa: ei olla vielä kehitelty. 

10. Projektiasiat 

- Erkka eksperiense: Hinnat lyöty lukkoon 18€ ilman majoitusta, 30€ majoituksella. Ilmo 

aukeaa tiistaina 19.9.! Muita kaupunkeja on infottu sähköpostitse. Alustavasti ei kiintiöitä, 

mutta majoituspaikkoja on rajallisesti. Nyt kova hypetys liikkeelle että viesti menee perille! 

- Katko-colleget: Ajankohtaistuu lokakuussa. 

- Kaiuttimen tilanne: Roppola selvittelee. 

- Laulukirjat: Annettuun palautteeseen on vastattu, ja painopaikan mukaan virhe on sattunut 

suunnitteluvaiheessa. Taittaja on kuitenkin toiminut painotalon antamien ohjeiden mukaan, 

ja koevedoksessa teksti on ollut keskitetty. Lappalainen on vielä yhteydessä painopaikkaan. 

11. Tutorointi: Tutoreiden ja hallituksen edustajien tapaaminen tiistaina 19.9. Tavoitteena käydä läpi 

tutoroinnin sujumisesta, tunnelmista ja mahdollisesta kehittämisestä. 

12. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Excel-jatkokurssi: Jatkokurssin sijaan järjestetään luultavasti alkeiskurssi. Päivämäärä on 

vielä auki, sillä Metsäaholle ei sovi alustavasti ehdotetut päivät. Ehdotettu päiväksi 31.10. 

jolloin Metsäaho pääsisi vetämään kurssin. Vastaavat selvittelevät tila-asiaa. 

- Duunisafari: Duunisafaritiimiin aiotaan rekrytä muutamia uusia jäseniä, jotta toiminta jatkuu 

sujuvana. Jatkuvuuteen pyritään kiinnittämään huomiota. Infotilaisuudet järjestetään 

maanantaina 25.9. klo 9:45 ja 13:00, ja tarkoituksena on tarjota pientä purtavaa kuulijoille.  

- Työelämä excu: Alustavasti ideoitu, mahdollisesti esimerkiksi duunisafariin osallistuvan 

yrityksen toimitiloihin Turussa.  

- Mahdollisesti vielä kasvislistalle muistutus Speciaan liittymisen eduista, jos vaikka saataisiin 

35 uutta jäsentä täyteen! 

13. Index-asiat  

- Academic muncies 18.10.2017 klo 12-15 

- Indexiltä on saatu vuosijuhlakutsu 

14. Menneet tapahtumat 

- 12.9.2017 Katkon päivystys: yllättävän vähän kävijöitä.  



15. Tulevat tapahtumat 

- 21.9.2017 Uusien ja vanhojen ilta Ikituurissa klo 18.00: Hallikainen hankkii tarpeelliset 

välineet ja purtavaa. Ohjelmassa esimerkiksi Beer Pongia. 

- 27.9.2017 Katkon leffailta: Facebook-tapahtuma on tehty. Kivilähde pitää leffaäänestyksen 

piakkoin. 

- 28.9.2017 Katkon ja T-klubin bileet: Tapahtumavastaavat eivät ole paikalla, ei mitään uutta 

tiedossa. 

- 12.10.2017 Jonnet vs Lissut sitsit ja bileet: Tapahtumavastaavat eivät ole paikalla, ei mitään 

uutta tiedossa. 

16. Ympäristöasiat 

-Ei mitään uutta. 

17. Hyväntekeväisyys 

- Jos järjestetään myyjäiset, niin Kivilähde on selvittänyt, kehen henkilöön tulisi ottaa yhteyttä 

järjestelyiden osalta.  

18. Kulttuuri 

- Viini- ja juustoillan ajankohta: Selvitellään myöhemmin. 

- Kulttuurieksku: Ei vielä tiedossa. 

- Kulttuurisähköposti on tulossa! 

- Kivilähde on ollut TYYN kulttuuri- ja tapahtumavastaavien tapaamisessa, Facebook-ryhmä 

on luotu heidän kesken.  

19. Sopoasiat  

- Syyskuun hengailu: Hallikainen selvitellyt naurujoogan mahdollisuutta. Naurujooga 

kustantaisi 200 euroa. Haemme Universitas Turku-avustusta joogaa varten. 

- Lokakuun hengailuksi mietittiin retriitti-opiskelupiiriä. 

20. Kv-asiat 

- Kv-vastaava ei paikalla. 

21. Ulkosuhdeasiat 

- 27.10.2017 Supersitsit Helsingissä: Ei vielä tietoa sen enempää.  

- SKOL: tärkeimpänä yhteistoiminnan ja alumnitoiminnan koordinointi, kasvatustieteiden 

brändääminen omaan tieteenalaan, jokaiseen järjestöön oma SKOL-vastaava, muutaman 

kymmenen euron suuruinen jäsenmaksu järjestölle. Automaattinen jäsenyys Katkon 

jäsenille. 

22. Tila-asiat 

- Siivousvälineet Maunoon: meidän vuoromme ostaa välineitä. Päätetään ostaa lasta, jota 

voidaan käyttää sekä harjaukseen että pesuun.  

23. Wirike 

- Kirjoitusaiheet driveen: Hallikainen laittanut aihe-palstan Drive-kansioon. 

24. Viikkotiedotteeseen: CS-kupin pelit, Duunisafari-infot, leffailta 

25. Muut esille tulevat asiat 



-Kivilähde ja Roppola ovat alkaneet miettiä paikkaa hallituskähminnälle. 

26. Seuraava kokous 

-Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

27. Kokouksen päättäminen 

-Kokous on päätetty klo 14.04 

 

 

 

___________________  

Johanna Ojama 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


