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Hallituksen kokous 10/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   To 16.3.2017 klo 14:05–16:35 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 1 
Paikalla:  Emmi Hallikainen(Poistui kohdassa 19), Anna Hornborg, Jenni Järviö, Tira Kivilähde, Amanda Laakso, 

Elina Lappalainen, Hanna-Maria Pajari, Johanna Puntanen, Lassi Rantanen, Pontus Roppola, Emma 
Tuomola 

Poissa:  Janiina Dahlbom 

  
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 14:05 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 9/17 tarkastaminen 

- Korjataan kohdassa 17 maininta Katkon Gaalan epäselvyydestä. Jäsenistöltä on tullut 

kysymyksiä tapahtumaan liittyen, ja hallituksella oli tiedossa minkälainen tapahtuma  

kyseessä on. 

- Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat  

- Tänään tavataan Opexin kanssa Ikituurissa! 

6. Talousasiat 

- Päätetään maksaa Opexille Maunon kahveista 99,45 €. 

- Päätetään maksaa kasvisristeilymaksu Tallink Silja Oy:lle 3903,50 €. 

- Päätetään hyväksyä boulderointimaksun Katkon osuus 5 €. 

- Päätetään ostaa kevätkokoustarjottavia Katkon kortilla 20 €. 

- Hyväksytään Galax Oy:lle maksu ylpeyssitseistä 1690,50 €. 

- Hyväksytään Dahlbomille maksettu Asteriskin vujulahja 24,90 €. 

- 3 henkilöltä puuttuu maksu ylpeyssitseistä, laitetaan heille viestiä Facebookissa. 

7. Tila-asiat 

- Päätetään Maunon siivousajankohdaksi Keskiviikko 22.3. klo. 14:00. Tuomola, Hallikainen ja 

Roppola menevät siivoamaan.  

- Puhutaan jääkaapista Opexin kanssa tänään illalla. 

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry           
Kasvatustieteiden laitos 
Assistentinkatu 5 
20500 Turku 
 



8. Tiedotusasiat 

- Saimme kutsun Erikeepperi ry:n vujuille. 

- Saimme myös kutsun SKO:n vujulle. 

- Pöytäkirjojen lisäämisessä nettisivuille on edelleen ongelmia. Selvitetään asiaa. 

9. Kopoasiat 

- Kopokaljat oli 15.3.2017. Yhteensä 11 osallistujaa, 2 vaihtaria paikalla! Hyvä fiilis jäi, 

päästiin puhumaan englantia. Vaihtarit toivoivat enemmän tiedotusta englanniksi. Konsepti 

onnistunut, helppo järjestää, pieni kynnys osallistua. Tulevaisuudessa voitaisiin lähteä 

toteuttamaan samantapaista tapahtumaa.  

- Valmisteluryhmän jäsenet olisi syytä olla valittuina ensimmäiseen kokoukseen 30.3. 

mennessä. Asia etenee.  

- Eklund vastasi, että OPY-työryhmän raportin deadline on viikolla 19. Kivilähde on alkanut 

tekemään lomaketta. Kivilähde ja Opexin kopo Helmi Koistinen tekevät lomakkeen ensi 

viikkoon mennessä. 

- Puntanen oli toiminta-avustus koulutuksessa. Opintotukiasiat ovat framilla tällä hetkellä. 

- Kivilähde on laittanut viestiä Inari Harjuniemelle ja kysynyt TYY:n kantaa 

opintotukiuudistusasioista tiedottamiseen. 

- Kivilähde ja Roppola olivat Opexin kopojen kanssa tapaamassa TYY:n kopoja  8.3. 

10. Liikunta-asiat 

- Boulderointi oli 13.3.2017. Hauskaa oli ja saatiin mukavasti osallistujia! 

- Katkon Liikuntavuoro on 20.3. Jos halutaan pelata sählyä, pitää mailat hakea OKL:llän 

varastosta. Salibandy olisi hyvää harjoitusta Sammonmaljaa varten. Lappalainen voisi käydä 

ottamassa kuvia varastojen sisällöistä, jotta tulevaisuudessa tiedettäisiin mitä siellä on. 

Mainostetaan liikuntavuoroa somessa. 

- Opexin liikuntavastaava on laittanut viestiä Lappalaiselle. Ehdotuksena kerran kuukaudessa 

Katkon ja Opexin yhteinen liikuntavuoro. Aikatauluja olisi hyvä alkaa katsomaan aikaisessa 

vaiheessa. 

- Sammonmaljan salibandy tulee. Vielä ei ole tietoa peliaikatauluista. Olisi hyvä tehdä erillinen 

”osallistun varmasti”-kysely liikuntakenttäryhmään. 

- Lappalainen alkaa selvittelemään air-yoogaa toukokuulle. 

11. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Huomenna on Specian ainejärjestökoulutus.  

- Specian ja AKK:n valtakunnallinen ekskursio 30.3. 

- Päätetään että Netta Metsäahon excel ja word –koulutus on 20.4. luokassa 341. 10-12 

Word-osuus, lounastauko 12-13, 13-15 Excel-osuus. Osallistujat tuovat omat tietokoneensa 

koulutukseen. Ma 27.3. avataan ilmoittautuminen.  

- Duunisafaripaikat on arvottu ja ilmotettu päässeille. Seuraava haku syksyllä. 

Työelämävastaavat tekevät palautekyselyn duunisafariin osallistujille. 

12. Wirike 



- Juttujen deadline 22.3.2017. Driveen voi laittaa juttuideoita! 

13. Kevätkokous 2017 

- Tiistaina 21.3.2017 klo. 18 Edu 2:ssa 

- Kutsu ja esityslista sähköpostissa ja ilmoitustaululla. Toivotaan että hallituslaiset katsoisivat 

esityslistan läpi. 

14. Projektiasiat 

- Kasvisristeilyn jatkobileitä hypetetään, jotta sinne tulisi myös niitä Katkolaisia, keitä ei ole 

risteilyllä. Toimikunta on suunnitellut merkkiä jatkoille, jota voisi myös myydä myös 

vappuna. Turulle pitäisi keksiä oma rasti kierrokselle. Promovideo on tulossa.  

- Laulukirjatiimillä ei uutta ilmoitettavaa. Asiat etenee. 

- Erkka Eksperiensen kokous oli 13.3. Tapahtuman päivämäärä on tiedossa, 20-22.10. T-talo 

on varattu sitseille. Selvitellään majoituskoulua. Alustavasti mennään kolmella 

koulutuskerralla. Teemana on Suomi 100v.  

- Mietitään voidaanko käyttää uuteen haalarimerkkiin samaa pohjaa, joka on ollut viime 

vuoden syksyllä bilemerkissä. Rantanen hoitaa alustavan version näytille. 

15. Menneet tapahtumat 

- Maaliskuun päivystys oli 7.3.2017. Meni hyvin. 1 college-paita ja uusia merkkejä saatiin 

myytyä. 

16. Tulevat tapahtumat 

- Tapaaminen Opexin kanssa 16.3.2017 klo. 18:00, paikkana Ikituurin kerhotila.  Aiheina 

yhteistyökuviot(liikunta, kopoilut, sopoilut, juhlat), Mauno-jutut  kahvi, jääkaappi, 

siivoaminen.  

- Päätetään perua Katkon Gaala. Osallistujakadon vuoksi ei ole meille taloudellisesti 

kannattavaa pitää tapahtumaa. Lähetetään osallistujille sähköposti tänään peruutuksesta. 

Ilmoitetaan myös Chicille ja Upseerikerholle. Tehdään kysely, jossa selvitetään miksi 

jäsenistö ei tällä kertaa osallistunut tapahtumaan. 

- Maaliskuun hengailu on 28.3.2017. Hallikainen on hoitanut asiaa. Aiheena improaminen. 

Hallikainen on kysynyt Linda Blomqvistia vetämään improhommaa. Improjutun jälkeen 

vapaata hengailua. 

- Vappuviikon tapahtumaehdotuksena yhteiset puistositsit Opexin kanssa. Laakso on ollut 

yhteydessä Opexin tapahtumavastaavaan. Alustavasti voitaisiin järjestää maanantaina tai 

tiistaina. 

17. Kulttuuri 

- Kivilähde lähettää vielä tänään/huomenna muistutus-säpön Katkon I/O-Speksi 

teatteriekskusta. 

18. Sopoasiat  

- Ei ole uutta ilmoitettavaa.  

- Soponeuvosto 22.4. klo. 16:00. 

19. Kv-asiat 



- TYY:ltä tuli sähköpostia, että Katkosta voisi laittaa esittelyn international guides-juttuun. 

Tarkoitettu ulkomaalaisille opiskelijoille.  

- Hornborg on laittanut viestiä aikaisempien vuosien kv-tutoreille ja kysynyt miten he kokivat 

tutoroinnin.  

- Pari vaihtaria oli eilen käymässä kopokaljoilla. Olivat innoissaan tapahtumista ja Katkosta 

ylipäätänsä. He toivoivat tapahtumaa jossa jokainen esittelisi omaa maataan ja toisi esim. 

omaa kansallisruokaansa muille kokeiltavaksi. He kyselivät jos olisi mahdollista saada 

haalarit tässä vaiheessa. Tällä hetkellä saataisiin tilattua, mutta hinta olisi huomattavasti 

korkeampi ilman sponsoreita. 

- Hornborg ottaa yhteyttä TYY:n kansainvälisten asioiden vastaavaan ja selvittää onko meidän 

laitoksella lisää vaihtareita. 

20. Tutorointi 

- Maanantaina pidettiin tutorhaastattelut. Eläinkysymys mainittu! Lappalainen toimi arvioijana 

Laura Eklundin ja Anni Mäen kanssa.  

- Tutorvalinnat ilmoitetaan ensi viikolla. 

- Pohdittiin voisiko normitutor ja kv-tutor tehdä yhteistyötä. Kv-tutorit toimivat pääasiassa 

ulkomaalaisten opiskelijoiden kanssa, mutta yhteistyötä ei ole suljettu pois kuvioista. 

21. Ulkosuhdeasiat 

- Puntanen ja Lappalainen ovat menossa Erikeepperi ry:n vujuille. 

- SKO:n vujuille lähetetään kortti.  

- Lastu ry:n vujuille osallistujia ei ole vielä päätetty. 

- Rantanen selvittää miten Indexin ainejärjestöt toimivat vujujen edustusmaksujen kanssa. 

22. Ympäristöasiat 

- Kivilähde pohtii Katkon kuukausilahjoituskohdetta. Järviö selvittää onko meidän laillisesti 

mahdollista hankkia sellaista. 

- Ensi kuussa voitaisiin pitää kahvitapahtuma Edun aulassa, jonne leivottaisiin omia leivoksia, 

ja jonka tuotott menisivät hyväntekeväisyyteen. 

23. Index-asiat  

- Indexin lajikokeiluksi on pohdittu paintballia. 

- Karuselli-ennakkoliput ovat olleet haluttua tavaraa. 

24. Viikkotiedotteeseen  

- Kevätkokous. 

- Hengailuilta. 

- Kasvisristeilyn jatkobileet. 

25. Muut esille tulevat asiat 

- Katkon IG:n tarinaan laitettu juttu Kasvisristeilystä oli mukava.  

26. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja on tehnyt Doodlen. 

27. Kokouksen päättäminen 



- Päätetään kokous ajankohdassa 16:35 

 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


