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Hallituksen kokous 25/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   17.10.2017 klo 12.00 
Paikka:  Kabinetti 2 
Paikalla:  Emmi Hallikainen (poistui kohdassa 10), Anna Hornborg, Jenni Järviö (poistui kohdassa 21), Johanna 

Ojama, Hanna-Maria Pajari, Emma Tuomola, Janiina Dahlbom (saapui kohdassa 6), Pontus Roppola 
(saapui kohdassa 7), Lassi Rantanen (saapui kohdassa 15) 

Poissa:  Tira Kivilähde, Amanda Laakso, Elina Lappalainen 
  
 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus:  

-Avataan kokous klo 12:20 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

-Kokous on laillinen ja päätösvaltainen 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta 

4. Pöytäkirjan 24/17 tarkastaminen 

- Korjataan Academic Munchies -kohdassa Ojaman sukunimi.  

5. Ilmoitusasiat 

- Järviö hakee huomenna X-Copysta Katkon K:n Maunon oveen.  

6. Talousasiat 

- Kuitit, hyväksymiset ja päätökset 

- Kuolemansynti-bilesarjan rahakuviot 

-Päätetään maksaa Kuolemansynti-bilesarjasta SKO:lle voittojen palautusmaksu 360,95 euroa. 

-Hyväksytään Tuomolalle ja Kivilähteelle maksetut edustusmaksut Indexin vujuja varten, 25 

euroa per henkilö. 

7. Tiedotusasiat 

-Ojama lähettää ensi viikolla syyskokouksesta kutsun kasvis-listalle, ja se lisätään myös nettisivuille. 

-Duunisafari-kohtaa on koitettu lisätä nettisivuille Työelämä-palstan alle. 

8. Kopoasiat 

- Hallituskähminnästä promoa tällä viikolla, Roppola laittaa. Pohditaan, miten voisimme 

mainostaa hallituksen pestejä. Jokainen tekee vapaamuotoisen esittelyn omasta pestistään 

ja pestin kohokohdista Katkon Instagramiin. Voi kertoa lyhyesti itsestään ja kertoa 

esimerkiksi omasta päivästään tai omasta viikostaan. Ojama aloittaa esittelyn torstaina 



19.10., Roppola tekee 20-22.10. aikavälillä, Kivilähde 23.10., Dahlbom + Laakso 24.10., 

Järviö 25.10., Tuomola + Pajari 26.10., Hornborg + Pajari 27.10., Hallikainen 30.10., 

Rantanen 31.10., Lappalainen 1.11. Tarkoituksena houkutella ihmisiä pesteihin. 

- Halloped-haku on käynnissä, mainostusta! 

- Edarin äänestysinnon nostatusta (Roppola ja Kivilähde) 

- KKV0-jakson palautekysely loppuu tänään, 17.10.2017  Roppola jakaa vielä fuksiryhmään. 

9. Liikunta-asiat 

- Syksyn lajikokeilu: Crossfit 19.10.2017: 22 osallistujaa Crossfittiin, käytännöninfoa tulossa 

vielä.  

- T-Klubin kanssa ollaan ajateltu yhteisjoukkueiden perustamista CS-cup lajeja varten 

- CS-cup lentopallo & koripallo; lentopallosta lokakuun lopussa ilmoittautuminen, koripallosta 

marraskuun aikana ilmoittautuminen 

10. Projektiasiat 

- Erkka eksperiense 20.-22.10.2017 

-Ohjelma on hyvällä mallilla, vielä jotakin leikkejä tulisi keksiä perjantaille 

- Visumateriaali, päätös: Lightpress on lähettänyt meille lippukankaan, jossa on huomattavia 

ongelmia. Asiaa selvitetään. 

- Uudet paidat: Porukkapaidalle on lähetetty sähköpostia, tarjousta odotellaan. 

11. Tutorointi 

-Ei uutta asiaa. 

12. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Excelin alkeet 31.10.2017: Ei uutta infoa tapahtumasta. 

- Duunisafari: Arvonta on suoritettu, päässeille ja mentoreille on ilmoitettu. Arvonnassa oli 

hieman hankaluuksia, arvonnan järjestämisen suhteen on parantamisen varaa. Positiivista oli 

kuitenkin hakijoiden määrä.  

- Syksyn työelämä excu: mahdolliset päivämäärät 17.11. ja 24.11. Päätetään perjantai 17.11. 

excursio-päiväksi, kohteina Turun AMK ja Turun Osuuskauppa. Ilmoittautuminen ja 

tapahtuma tehtävänä. 

13. Index-asiat  

- Indexin vuosijuhlat 13.10.2017: Kivasti meni!  

- Academic munchies 18.10.2017 klo 12-15: Kivilähde ja Ojama ovat ilmoittautuneet 

myymään, Pajari ja Hornborg klo 14-15.  

14. Menneet tapahtumat 

- 11.10.2017 Kopoiltakoulu: käsiteltiin kopoaiheita, kivasti meni.  

- 12.10.2017 Jonnet vs Lissut sitsit ja bileet: Epäselvyyksiä lipynmyynti-ajoista. Palautetta 

yhteisesti kaikilta järjestäjiltä, että kaikkien järjestöjen olisi pitänyt värvätä enemmän 

hallituslaisia järjestelemään. Muuten meni hyvin, tuottoa on hieman tulossa. 

15. Tulevat tapahtumat 

- 19.10.2017 Katkon kostajaiset: Haalarimerkkejä odotellaan. Kaikki paikalle! 



- 23.10.2017 Hallituskähmintä: Tapahtuma tehty, kaikki paikalle klo 17:00.  

- 7.11.2017 Katkon syyskokous: Hallitus on päättänyt esittää jäsenmaksun pienentämistä 25 

euroon.  

- 9.11.2017 Porthanin päivän lippukulkue: toivotaan, että päästään osallistumaan 

lippukulkueeseen. 

- 9.11.2017 Kannan ja Germanikan kanssa sitsit? Teema vielä epämääräinen? Varattuna Q-

talo. Facebook-tapahtuma ja teeman päättäminen mahdollisimman pian. 

- 10.11.2017 ABI-päivä, ketkä pääsee?: Rantanen ja Roppola menevät. 

- 24.11.2017 Pikkujoulut: pikkujoulu-info pidetty fukseille 17.10. tapahtumavastaavien 

toimesta, paljon porukkaa paikalla. Henkilökuntaa on kutsuttu mukaan sähköpostitse, 

tulostetaan kutsuja vielä ja jaetaan niitä. 

- 6.12.2107 Iltsenäisyyspäivän soihtukulkue: katsotaan, saadaanko osallistujia. 

- Hallituksen virkistäytyminen: iltakoulussa keskustelua, Ojama tekee Doodlen. 

- Katkon Gaala, päivä ja alumneille ilmoittaminen marraskuussa: paikka ja ajankohta 

mietintään mahdollisimman aikasin.  

16. Ympäristöasiat 

-Ei uutta tietoa. 

17. Hyväntekeväisyys 

-Ei uutta tietoa. 

18. Kulttuuri 

- 2.11.2017 Viini- ja juustoillan ajankohta: Kaikki kutsuu kaverinsa tapahtumaan, hypetys 

päälle. Ilmoittautuminen aukee ensi maanantaina, myös viikkotiedotteeseen maininta. 

19. Sopoasiat  

- 24.10.2017 Katkon deadlinepiiri 

-Hallikainen mainostaa vielä, ainakin Hallikainen ja Pajari vetävät tapahtumaa. Myös muut paikalle! 

-Marraskuun hengailuidea; brunssia ja balautetta. Hallikainen lähtee kartoittamaan seminaarihuoneiden 

käyttömahdollisuuksia, päätetään tarkka päivä ja aika myöhemmin. 

20. Kv-asiat 

-26.10. kv-vastaavien kokous 

21. Ulkosuhdeasiat 

- 11.11.2017 TYYn vujut 

- 25.11.2017 Soihdunkantajien vujut 

22. Tila-asiat 

-Ei mitään uutta. 

23. Wirike 

- Wirike kirjoitusten DL 20.10.2017 

-Valmiit jutut lähetetään suoraan Julia Nummelle. 

24. Viikkotiedotteeseen  

-Katkon viini- ja juustoilta 



-Deadline-piiri 

-Hallituskähmintä 

-Specian ”Uusi työ”-keskustelusarja 

25. Muut esille tulevat asiat 

-Ei muuta esille tulevia asioita. 

26. Seuraava kokous 

-Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

27. Kokouksen päättäminen 

-Päätetään kokous 14:10. 

 

 

 

___________________  

Johanna Ojama 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


