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Hallituksen kokous 11/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   To 23.3.2017 klo 12:06-14:09 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 1 
Paikalla:  Emmi Hallikainen(Saapui kohdassa 16), Tira Kivilähde, Amanda Laakso, Elina Lappalainen, Johanna 

Puntanen, Pontus Roppola, Emma Tuomola 
Poissa:  Dahlbom, Hornborg, Pajari, Rantanen, Hornborg, Järviö 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 12:06. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 10/17 tarkastaminen 

- Tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. 

5. Ilmoitusasiat  

- Eilinen Speksi oli mahtava! 

- Puntanen ja Järviö kävivät eilen viemässä rahaa isosta kassasta tilille. 

6. Talousasiat 

- Hyväksytään Katkon kortilla ostetut kokoustarjoilut 24,96 euroa 

- Tapahtumavastaava laittaa ylpeyssitsien puuttuvista maksuista Facebook-viestiä 

asianomaisille. 

- 2 henkilöä ei ole vielä maksanut haalarien lisämaksua. Ei olla saatu yhteyttä asianomaisiin. 

Päätetään ettei enää karhuta rahoja. 

7. Tila-asiat 

- Katkon vuoro siivota Mauno oli 22.3.2017. Meni hyvin, saatiin kuurattua lattia kunnolla.  

- Kysytään mitä siivouskomeroa Opex on käyttänyt siivotessaan Maunoa. 

8. Tiedotusasiat 

- Ei uuttaa ilmoitettavaa. 

9. Kopoasiat 

- KTL-valmisteluryhmään tarvitaan aikkariin ja erityisopettajakoulutukseen jäsen 30.3. 

mennessä. Laitetaan Opexin kopoille viestiä ryhmähausta. 
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- Laitosneuvottelut on 30.3.2017.  

10. Liikunta-asiat 

- Katkolla oli liikuntavuoro maanantaina. Meni mukavasti. 7 osallistujaa, saatiin harjoiteltua 

sammonmaljan säbää varten. 

- Katkon Sammonmaljan salibandypelit ovat to 30.3. 12:30 ja 14:00, pe 31.3. 10:00 ja 15:00 

sekä ti 4.4. 12:30. Lappalainen selvittää saadanko maalivahteen kamppeet jostakin.  

- Sammonmaljan pesisilmo on ensi viikkoon mennessä. Pelataan huhtikuun alkupuolella 

kupittaalla, 7-9 pelaajaa, 60 min/peli. 

- Lappalainen tekee pikakyselyn liikuntakenttäryhmään pesiksestä kartoittaakseen 

kiinnostusta. 

- Voitaisiin lyöttäytyä yhteen jonkin muun Indexin ainejärjestön kanssa että saataisiin 

isommat joukkueet tuleviin Sammonmaljoihin. 

- Ilmajoogaan Fuegoon pääsisi max. 17 henkilöä, hinta n. 10e/henkilö, kellonaika koska 

tahansa ennen 16:30. Tiedustellaan toisesta joogapaikasta hintaa. 

11. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Duunisafaripaikat ovat selvillä eikä asiaa tarvitse enää käsitellä.  

- Excel ja Word –koulutus on 20.4.2017. Hyvin ollut kiinnostuneita. 30 mahtuu per koulutus. 

Maanantaina avataan ilmo klo. 12:00. Työelämävastaavat laativat lomakkeen, jossa 

kysytään mitä osallistujat haluavat oppia koulutuksissa 

- Ainejärjestökoulutus koettiin hyödylliseksi. Kouluttaja oli sairastunut joten Netta Metsäaho 

veti koulutuksen. Käsiteltiin ainejärjestön vaikuttamistyötä erilaisten työpajojen muodossa. 

Illalla koulutettavat pääsivät kokeilemaan escape-roomia. Mainostettiin muille kaupungeille 

Kasvisristeilyä ja jatkobileitä. 

12. Wirike 

- Juttujen deadline 22.3.2017. Osalla hallituslaisista on vielä tekemättä oma juttu. 

13. Kevätkokous 2017 

- Oli tiistaina 21.3.2017. Sujui hyvin. Vastuuvapaus myönnettiin viime vuoden hallitukselle. 

Käytiin kokouksen jälkeen pelaamassa porukalla biljardia proffan kellarissa.  

14. Projektiasiat 

- Kasvisristeilyä 6.4.2017 on hypetetty somessa ja promovideo on tulossa ensi viikolla. Ollaan 

sovittu ilmaisesta sisäänpääsystä kello 01:00 asti, mutta Chic ei ole varma jos tämä toimii 

heille enää. Asiaa selvitellään. Jatkobileiden merkki on tulossa. 

- Laulukirjatiimillä on kokous tänään. 

- Erkka eksperiensen valmistelut sujuvat omalla painollaan. 

- Rantanen on saanut vapun haalarimerkit tilattua.  

- Ehdotus maunon kunnostustoimikunnasta. 

15. Menneet tapahtumat 

- Tapasimme Opexin hallituksen kanssa 16.3.2017 Ikituurin kerhotilassa. Opexin ja Katkon 

hallitusten Facebook-ryhmässä on tiivistelmä illan puheenaiheista. Tapahtumavastaavat 



suunnittelivat tapaavansa kun Opexilla on omat vappukuviot selvillä. Yhteiset tulevaisuuden 

toimintakuviot pääpuheenaiheena. Ehdotuksena jääkaapin kastajaiset Maunossa ja Maunon 

”remppa”, eli turhien tavaroiden ja vanhojen sohvien vieminen pois. Keskusteltiin kanssa 

Maunon kahvitarjonnasta. Toivotaan, että niin Opexin kuin Katkon hallituslaiset 

muistuttaisivat kahvia juovaa jäsenistöä kahvin hinnasta(0,20 e). Ehdotuksena toimiston 

sohvan roudaaminen pois ja Maunon sohvanpäällisten pesu puolen vuoden välein. 

- Perutun Katkon Gaalan 24.3.2017 palautekyselyn läpikäynti. Palautteet voisi laittaa Driveen, 

jossa jokainen hallituslainen pääsisi omalla ajallaan perehtymään niihin. Myöhemmin 

voitaisiin käydä yhdessä läpi koko paketti. 

16. Tulevat tapahtumat 

- Kivilähde ja Opexin Linda vetävät Katkon maaliskuun hengailun 28.3. semmahuoneessa 355. 

Tarjolla irtokarkkeja ja kahvia. Varataan 10-12 euroa karkkeihin. 

- Vappuviikon maanantaille on tullut Mayday Mayhem-tapahtuma. Katkon omat vappujut 

voisivat olla piknik ja vappubooli, sekä yhteiset puistositsit Opexin kanssa. Ehdotuksena 

Katkon vappuviikko-Facebook tapahtuman tekeminen. Tapahtumassa voisi mainostaa 

muutkin järjestöt omia juttujaan. Lyödään alustavasti lukkoon piknik torstaille klo. 12:00 

alkaen. Plan B jos sataa  Ollaan kerhiksellä, edun pyöräkatoksen alla, edun aulassa, 

proffan kellarissa tai hankitaan iso armeijateltta. Todettiin, että Katkon vappufokus on 

enemmän tiedottamisessa. Hankitaan superhieno vappujuliste. 

- Katkolle oma tulostuslätkä? Saataisiin tulostettua hienoja tapahtumapostereita yms. 

- Hallituksen virkistäytymistapahtuman ehdotuksina mm. escape room, carting, ruoka tai 

hohtogolf. 

- Kiitosbileet toukokuun eka/toka viikko. Alustavasti viikolla 19, ke 10.5. 

- Tulevien iltakoulujen aiheet: Nettisivut ja tutorien tapaaminen. Tutoritapaaminen voisi olla 

toukokuun puolenvälin jälkeen. Puntanen tekee iltakouluasioista Doodlen. 

- Valitusilta viikkoa ennen vappua alustavasti. Kopot pohtivat päivämäärää. 

17. Ympäristöasiat 

- Kivilähde on laittanut viestiä Emile ry:lle heidän kummilapsitoimintaansa liittyen. 

- Kivilähde pohtii järjestävänsä pientä kahvilatapahtumaa. 

- Lauantaina on earth hour.  

18. Kulttuuri 

- Mahtavaa I/O-Speksiä oli eilen katsomassa suuri määrä katkolaisia. Muutamalta katkolaiselta 

puuttuu vielä maksu. 

- Kivilähde ajatteli järjestää museovisiitin. 

19. Sopoasiat  

- Soponeuvosto oli 21.3.2017. Hallikanen ja Rantanen osallistui.  TYY:n perheelliset ovat 

aktivoituneet. On olemassa Facebook-ryhmä perheellisille opiskelijoille. Opiskelijat voivat 

ilmoittautua TYYn järjestämään, yliopiston johtamista käsittelevään palautetapahtumaan 



5.4. klo. 10:30. Muita käsiteltyjä asioita: Toivotaan avointa järjestötoimintaa sekä selkeyttä 

tapahtumakuvauksiin. Kela on luvannut tiedottaa tarkasti opintotukimuutoksista. 

- Liikuntavastaavan kannattaa olla paikalla seuraavassa edarikokouksessa 26.4.  Käsitellään 

liikunnan hyötyjä opiskeluille. 

20. Kv-asiat 

- Ei uutta ilmoitettavaa. 

21. Tutorointi 

- Tutorit on valittu.  

- Pitää pohtia päivämäärää, jolloin tutorit ja hallitus voisivat tavata toisensa. 

- Tutorit voisivat luoda yhteisen WhatsApp-ryhmän jossa Lappalainen olisi mukana. 

22. Ulkosuhdeasiat 

- Opexin yhteistyökuvioista puhuttuun jo aikaisemmin. 

23. Index-asiat  

- Ei uutta ilmoitettavaa, sillä vastaava ei ollut paikalla. 

24. Viikkotiedotteeseen  

- Hengailuilta. 

- Salibandy. 

25. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulleita asioita. 

26. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

27. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 14:09 

 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


