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Hallituksen kokous 12/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   28.3.2017 klo 12:36–14:13 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 1 
Paikalla:  Janiina Dahlbom(poissa), Emmi Hallikainen(poissa), Anna Hornborg(poistui kohdassa 7), Jenni 

Järviö(poissa), Tira Kivilähde, Amanda Laakso(poistui kohdassa 7), Elina Lappalainen, Hanna-Maria 
Pajari, Johanna Puntanen, Lassi Rantanen(saapui kohdassa 6), Pontus Roppola, Emma Tuomola. 

Poissa:  Dahlbom, Hallikainen, Järviö,  

  
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 12:36. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjan 10/17 sekä pöytäkirjan 11/17 tarkastaminen 

- Pöytäkirjaan 10/17 korjataan, että opy-raportin deadline on viikolla 19, eikä viikolla 11. 

Ympäristöasioissa korjataan sanamuotoa: tuotoksien tilalle tuotot.  

- Pöytäkirjaan 11/17 korjataan tuleviin tapahtumiin, että lyödään alustavasti lukkoon piknik 

eikä päiväsitsejä. Ei luoda ryhmää vaan tapahtuma Katkon vapusta.  

- Sopoasioissa korjataan että palautteenanto-tapahtuma ei ole avoin, vaan sinne pitää 

ilmoittautua.  

- Hyväksytään pöytäkirjat näillä muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat  

- Terveisiä Jyväskylästä Emile ry:ltä. 

- Kiitoskortit vujukutsuista Lastulle ja SKO:lle on lähetetty. 

6. Talousasiat 

- Erkka eksperiensen budjettiasiaa selvitellään. 

- Hyväksytään Kasvisristeilymerkkien lisätilaus 119,88 €. 

- Hyväksytään Kasvisristeilyn merkit Goran Ivanisille 280,88 €. 

- Hyväkstään sammonmaljan salibandyn osallistumismaksu 60 €. 

- Hyväksytään Jennille postikuluista Katko-paitojen lähettämisestä 10 €. 

- Päätetään maksaa Puntaselle ja Tuomolalle molemmille Kasvisristeilyn aamiaisista 10,50 €. 

- Päätetään maksaa Lassi Rantaselle kasvisristeilyvideon rekvisiitoista 40,23 €. 
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- Speksimaksu puuttuu vielä parilta Katkolaiselta. 

- Laakso on ollut yhteydessä ihmisiin ylpeyssitsien puuttuvista maksuista, 2 henkilöltä puuttuu 

vielä.  

7. Tiedotusasiat 

- Sovittiin viime kokouksessa, että Katkon fokus vapussa on tiedottamisessa, sillä Indexillä on 

pääasiassa tapahtumia. Facebookkiin tehdään Katkon vapputapahtuma, jonne tulee koonti 

kaikista Katkoa kiinnostavista tapahtumista. 

- Vappuviikon ja huhtikuun kalenterit erikseen? Tiedotusvastaavat suunnittelevat yhdessä 

kalenteria. 

8. Kopoasiat 

- Jäseniä metsästetään valmisteluryhmään. Aikkariin ollaan saatu varsinainen jäsen ja yleiseen 

varajäsen. 

- Kivilähde on työstänyt OPY-työryhmän asiakirjaa Opexin kopojen kanssa. 

- Laitosneuvottelut ovat 30.3.2017. klo. 14:15 Kivilähde osallistuu. 

- Kopot miettivät valitusillan ajankohtaa. On sovittu, että se olisi alustavasti viikkoa ennen 

vappua. 

- Koponeuvosto on 6.4. klo. 14:00 

9. Liikunta-asiat 

- Sammonmaljaliigan salibandyotteluiden 30.–31.3.2017 aikataulut ovat selvillä. Maalivahdin 

kamppeet ja mailat saadaan paikan päältä. 

- Emme osallistu sammonmaljan pesäpalloon pienen kiinnostuksen vuoksi. 

- Loppukevään lajikokeilu: Airjooga. Lappalainen on sitä mieltä, että liikuntapahtumia on 

paljon. Opexilla on tulossa rugby ja Indexilla paintball.  

- Opex ajatteli yhteistä sulkkisturnausta, mutta ei ehkä enää tänä lukuvuonna.  

- Nordicciin mahtuu max. 25 ja fuegoon 17 henkilöä. Nordicilta on saatu parempaa palvelua, 

joten päätetään asioida heillä. Sovitaan alustavasti lajikokeilun ajankohdaksi ti 16.5. 

Hinnaksi tulisi 10 e/henkilö ja min. 12 henkilöä per ryhmä. 

- Opex ehdotteli yhteistä sulkkisturnausta, mutta ei ehkä enää tänä lukuvuonna.  

- Lappalainen ajatteli näkevänsä Opexin liikuntavastaavat ensi viikolla. 

10. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Excel ja Word -koulutuksien 20.4.2017 tapahtuma on tehty ja ilmoittautuminen on auennut. 

Muutama halukas on varasijalla. Syksyllä voisi järjestää uudelleen jos ihmiset pitävät 

formaatista. Pajari mainostaa tapahtumaa vielä jäsenistölle.  

- Pajari on torstaina menossa kasvatustieteilijöitten valtakunnalliseen ekskursioon. 

- Aineäjärjestökoulutuksessa nousi esille, että kasvatustieteilijöillä voisi olla enemmän 

valtakunnallista yhteistoimintaa. Ehdotuksena on noussut esiin kaikkien eri kaupunkien 

ainejärjestöjen yhteinen mökkiviikonloppu. 

 

 



 

11. Projektiasiat 

- Katkon pitäisi suunnitella omia rastejaan Kasvisristeilylle 6.4.2017 (2 kpl rasteja). Hallitus ja 

Katkon karhut pitävät rasteja. Karhut näkevät perjantaina ja suunnittelevat rastiaan. Pajari, 

Hornborg, Puntanen ja Lappalainen ovat lupautuneet hallituksen rastille pitäjiksi. Rastit olisi 

hyvä keksiä ajoissa, jotta vältyttäisiin samankaltaisten rastien pitämiseltä. Rastit olisi syytä 

pitää lyhyinä, sillä ihmiset liikkuvat suurissa ryhmissä. Risteilyn promovideo on kuvattu ja nyt 

jännitämme sen julkaisua! Risteilylle tulee myös tehtävälista, joka jaetaan hyttiryhmeittäin. 

Seuraavan päivän haalarimerkkitorin yhteydessä julkistetaan tehtäväkilpailun voittajat. 

- Laulukirjatiimi kokoontui äskettäin. Kaikki laulut on nyt käsitelty.  

- Erkka eksperiensen majoituskuvioita tutkitaan. Uusi kokous on tulossa. Asiat sujuvat ja 

selkiintyvät omalla painollaan. 

- Vappumerkin pitäisi tulla ensi viikon alussa, ja risteilyn jatkomerkit tämän viikon lopussa. 

12. Menneet tapahtumat 

- Katkon peruuntuneesta Gaalasta on tullut hyvin palautetta. Palautteet voisi heittää Driveen, 

josta jokainen voisi itsenäisesti käydä lukemassa ja tekemässä päätelmiä niistä. Myöhemmin 

käydään koko setti yhdessä läpi hallituksen kanssa. 

13. Tulevat tapahtumat 

- Maaliskuun hengailu on 28.3.2017 klo 16.30. Ohjelmassa improa ft. irtokarkkeja! 

- Katkon vappuun kuulu yhteinen tapahtuma Opexin kanssa, Katkon piknik sekä vappubooli 

vappuaattona. Ehdotuksena jäsenistöllle tiedottaminen yhteisistä hengauspaikoista vapun 

aikana esim. jokirannassa tai muuten vaan puistossa. Vapun tiedottamiseen kannattaa 

panostaa, ja kirjoittaa aikataulut ja tarkat tapahtumapaikat selvästi esille. 

- Tulevissa iltakouluissa tullaan käsittelemään Katkon nettisivuja ja tyytyväisyyskyselyä. 

Iltakoulun ajankohdan ehdotuksena 12.4.2017. Nettisivuasiaa on turha enää pitkittää, vaan 

käsitellään koko paketti kertaheitolla. Tyytyväisyyskysely pitäisi launchata ripeästi, jotta sitä 

päästään käsittelemään kevään aikana. Sovitaan että Roppola katsoo nettisivuja omalla 

ajallaan ja selvittää niiden toimintaa. Sovitaan myös, että jokainen miettii oman 

vastuualueensa kysymyksiä valmiiksi iltakouluun. Iltakoulussa voitaisiin jakaantua 2 

ryhmään, joista toinen pohtii iltakoulua ja toinen tyytyväisyyskyselyä. 

- Hallituksen virkistäytymisen alustavana ajankohdan ehdotuksena tiistai 23.5. 

- Kiitospippalot alustavasti 10.5.2017.  

- Puntanen aikoo rekrytoida airueita publiikkiin. 

- Halutaan että hallitus tapaisi tutoreita esim. lounaan muodossa.  

- 28.8. alkaa fuksien orientaatioviikko tänä vuonna. 

14. Ympäristöasiat 

- Ehdotuksena hyväntekeväisyyskahvilan pitäminen kevään aikana, jonka tuotot menisivät 

hyväntekeväisyyteen. 



- Kivilähde on saanut viestiä Emile ry:ltä kummilapsitoimintaan liittyen. Emilellä on 

automaattinen lahjoitus, joka pyörii taustalla, eikä vaadi paljoa työnvaivaa. Ihmisten omasta 

aktiivisuudesta ja mielenkiinnosta riippuen voidaan lähettää kirjeitä kummilapselle. 

Kummilapselta tulee pari kertaa vuodessa kirje, joissa kerrotaan miten hänellä menee. 

Erilaisia järjestöjä joiden kautta voidaan toimia, on lukuisia. Ehdotuksena äänestyksen 

pitäminen asiasta. Yhtä hyvin voitaisiin myös ottaa kummi lähistöltä, esim. Turusta. 

- On syytä kysyä TYY:ltä, mitä mieltä he ovat kehy-toiminnasta. Omaa jäsenistöä on syytä 

kuulla myös, ja päättää kuka määrää kohteen ja avustuksen jatkuvuuden. 

- Olemmehan sentään KASVATUStieteilijöitä, joten jos jollakin järjestöllä olisi 

kummilapsitoimintaa, niin meillä. 

15. Kulttuuri 

- Kivilähde voisi luoda kyselyn Katkon Facebook-sivulle, jossa kartoittaa minkälaisiin museoihin 

katkolaiset haluaisivat mennä. 

16. Sopoasiat  

- Vastaava ei paikalla. 

17. Kv-asiat 

- Hornborg on ollut yhteydessä kv-sihteeriin vaihtariasioihin liittyen. Kysymyksinä mm. missä 

vaihtarimme ovat ja miten me voimme tavoittaa heidät. Vastausta odotellaan. 

18. Tutorointi 

- Päätetään tehdä doodle tutoreiden ja hallituksen tapaamisesta. 

19. Ulkosuhdeasiat 

- Erikeepperi ry:n vujuille osallistuu Puntanen ja Lappalainen. 

20. Index-asiat  

- Indexin hyvinvointipäivä 10.4. 

- Indexin lajikokeilu 12.4.  

- Indexin risteily 19.4. 

21. Tila-asiat 

- On ollut puhetta Maunon kohentamisesta Katkon ja Opexin yhteisvoimin. 

22. Wirike 

- Vastaava ei paikalla. 

23. Viikkotiedotteeseen  

- Asiaa ei käsitelty. 

24. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulleita asioita. 

25. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

26. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 14:13 

 



 

 

___________________  

Johanna Puntanen 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


