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Hallituksen kokous 13/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   4.4.2017 klo 17:05-19:06 
Paikka:  Maunossa 
Paikalla:  Janiina Dahlbom(poistui kohdassa 17), Emmi Hallikainen(poistui kohdassa 9), Anna Hornborg, Jenni 

Järviö, Tira Kivilähde, Elina Lappalainen, Hanna-Maria Pajari, Johanna Puntanen, Lassi Rantanen(Saapui 
kohdassa 9), Pontus Roppola. 

Poissa:  Tuomola, Laakso. 

  
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 17:05-19:06 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esitylista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjan 12/17 tarkastaminen 

- Korjataan liikunta-asioissa joogan minimi osallistujamääräksi 12. 

- Korjataan tulevissa tapahtumissa, että yhteiseen illanviettoon osallistuu hallitus ja tutorit. 

- Ulkosuhdeasioissa korjataan, että Erikeepperin vujuille osallistuu Puntanen ja Lappalainen.  

- Korjataan työelämä- ja Specia-asioissa, että Pajari mainostaa excel- ja word-koulutusta 

jäsenistölle. Korjataan samassa kohdassa, että mökkiviikonloppu on tarkoitettu kaikille, eikä 

pelkästään ainejärjestöjen hallitusten jäsenille 

- Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla.  

5. Ilmoitusasiat 

- Puntanen ja Roppola olivat tänään tapaamassa TYY:n toimistolla järjestöasiantuntijaa. 

Puhuttiin ihan yleisesti tulevista tapahtumista ja siitä, miten Katkon alkuvuosi on sujunut.  

- Kasvisristeilyjännä! 

6. Talousasiat 

- Hyväksytään maksettu kasvisristeilyrannekeiden lasku 40,92 € Ausbon Oy:lle 

- Päätetään maksaa Kohti uusintoja-vappumerkistä Hef Group Oy:lle 278,88 €. 

- Päätetään maksaa kasvisristeilyn jatkomerkeistä Hef Group Oy:lle 278,88 €. 

- Päätetään maksaa Emmi Hallikaiselle irtokarkeista 13,79 € hengailuiltaa varten. 

- Ylpeyssitsien kaikki maksut ovat nyt tulleet.  
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- Mikäli joudumme nostamaan uuden laulukirjan budjettia, tulee meidän pitää yhdistyskokous 

jossa asiasta päätetään.   

- Laulukirjojen tilauspaikkaa ei ole vielä päätetty. 

- Pohdittiin miten laulukirjalaskut tulevat vaikuttamaan elämäämme. 

7. Tiedotusasiat 

- Huhtikuun kalenteri on ilmestynyt Edun ala-aulaan. 

8. Kopoasiat 

- Eklundille on ilmoitettu uusista valmisteluryhmän jäsenistä. Seuraava kokous on kesän 

jälkeen. 

- Kivilähde työstää OPY-työryhmän lomaketta lähiaikoina. 

- Laitosneuvottelut oli 30.3.2017. Opiskelijaedustusta ei ollut paikalla. 

- Valitusilta on 19.4.2017 klo. 16:00 säkkituoliseminaarihuoneessa nr. 355. Tapahtuma tulee 

ulos lähiaikoina. Päätetään varata tarjoiluihin 20 euroa.  

- Kivilähde rekrytoitiin puhumaan yliopiston johtamisesta Turku-salille. Johtamisnäkyvyys-

kyselyyn vastanneille tarjotaan ilmainen lounas. 

9. Liikunta-asiat 

- Sammonmaljan salibandy 30.-31.3.2017 ja 4.4.2017. Kaksi kentällistä saatiin pelaamaan. 

Taisteltiin urheasti ja tehtiin maalejakin, mutta voittoa ei tällä kertaa tullut! 

- Loppukevään lajikokeilu: Airjooga. Nordicilta vastattiin, että 16.5. 16:30-17:30 sopii heille. 

Halutaan tunnin luonteeksi vauhdikkaampi, mutta aloittelijoille sopiva. Mietitään, millä 

menetelmällä maksu hoidetaan. Tapahtuma olisi hyvä saada ulos ennen vappua. 

Ilmoittautuminen voisi alkaa 23.4. ja olla auki koko vappuviikon. 

- Lappalainen tapaa Opexin liikuntavastaavat ensi maanantaina. Opexilla on toteutumassa 

rugby, jonne Katko pääsee mukaan. 

- Opex ilmoittautuu automaattisesti kaikkiin sammonmaljoihin, mutta ei välttämättä saa 

osallistujia kaikkiin lajeihin. Katko ja Opex voisivat ilmoittautua yhdessä joihinkin tuleviin 

Sammonmalja-turnauksiin 

10. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Pajari osallistui valtakunnalliselle kasvatustieilijöiden exculle Helsingissä. 40 ihmistä osallistui 

vaikka olisi ollut tilaa 80:lle hengelle. Osallistujia oli ympäri Suomea. Katkolta oli neljä 

osallistujaa. Mukavaa uusiin ihmisiin tutustumista ja verkostoitumista. Lakimiestoimisto, 

opetushallitus ja oppimisprojektitapahtuma olivat excukohteina, kaikki todella 

mielenkiintoisia. 

- Excel ja Word –koulutus on 20.4.2017. Hommat ovat hoidossa. Word-koulutuksessa on vielä 

muutamaa paikka vapaana ja Pajari on mainostanut tapahtumaa fbssä.  

11. Projektiasiat 

- Kasvisristeily 6.4.2017, risteilyjännä! Tuomola on laittanut spämmiä ryhmään, jotta ihmiset 

muistaisivat tulla ajoissa satamaan. Puntanen käy hakemassa hallituksen rastille tavaroita. 

Katkon karhuilla on oma rasti tiedossa, ja rastipromovideo on julkaistu.  



- Uuden laulukirjan painopaikkaa selvitetään. Ryhmä pyrkii tapaamaan ensi viikolla. 

- Erkka eksperiensen seuraavan kokouksen doodle on tehty. 

- Uudet haalarimerkit ovat saapuneet. Päätetään uuden buzz lightyear-haalarimerkin hinnaksi 

3 euroa. Susta tulee siis opettaja-merkeistä puolet menee jatkobileisiin ja puolet myydään. 

- Kun Lappalainen tapaa Opexin liikuntavastaavia, ottaa hän puheeksi myös Maunon 

siivoamisen.   

- Päätetään hankkia Katkolle megafoni. Dahlbom ottaa asian hoidettavakseen. Viimeistään 

vappuna olisi mukava olla hankittuna. 

12. Menneet tapahtumat 

- Lisää palautteita Katkon Gaalasta ei ole tullut. Kivilähde lisää palautepaketin piakkoin 

Driveen. Jokainen hallituslainen on velvollinen käymään katsomassa ne läpi ja tekemässä 

havaintoja. 

- Maaliskuun hengailu 28.3.2017 klo 16.30. N. 12 henkeä oli paikalla. Vaikka ensin vähän 

jännitti, lopulta kaikilla oli mukavaa. Impro-osuus kesti noin hiukan alle tunnin. Koettiin 

hiukan aloittelijatasoiseksi.  

- Huhtikuun päivystys oli 4.4.2017. Haalarimerkkejä meni kaupaksi. 

13. Tulevat tapahtumat 

- Huhtikuussa ei ole enää sopivaa ajankohtaa hengausillan järjestämiseen, joten päätetään 

siirtää se toukokuulle. Päätetään alustavasti pitää ”loppukevään hengailu” 2.5.2017. Aiheena 

hengailulle olisi bullet journal-työpaja ja kenties äitienpäiväkorttien askartelu. 

- Iltakoulu pidetään 12.4.2017 klo. 18:00 eteenpäin Edulla. Mennään alustavasti 

nyyttärimeiningeillä. Jakaudutaan kahteen porukkaan joista toinen katsoo nettisivuja ja 

toinen tyytyävisyyskyselyä. 

- Lukiolaisten päivä 21.4.2017. Roppola, Rantanen sekä ehkä Lappalainen osallistuvat. 

Roppola koordinoi hommaa ja lähettää sähköpostia Anni Mäelle 14.4. mennessä kysyäkseen 

tapahtuman yksityiskohdista. 

- Vappuna tapahtuu: Katkon ja Opexin vapputapahtuma, Katkon piknik, vappubooli 

vappuaattona. Vapputapahtuma pidetään torstaina 27.4.2017 ulkona edun pihalla tai 

Maunossa jos sataa. Vappubooli on samaan aikaan sunnuntaina vapputanssien kanssa, ja 

sinne tarvitaan 2 henkilöä tarjoilemaan boolia. 

- Kiitosbileet eri toimikunnille/ryhmille pidetään alustavasti 10.5.2017.  

- Hallituksen virkistäytymisen päivämääräksi sovittu 23.5.2017, ohjelmaksi on ehdotettu mm. 

cartingia. 

- Promootio 25.–26.5.2017. Puntanen on laittanut sähköpostia jäsenistölle, mutta vielä ei ole 

tullut yhteydenottoja. 

- Odotetaan, että Index tietää milloin heillä on omat tapahtumansa, ennen kuin aletaan 

suunnittelemaan syksyä. Sivuainemessut 29.8., harrastusiltatapahtuma 12.9., 

työelämätapahtuma 19.9, 30.8 aarteenmetsästys, 6.9 kastajaiset. Rantanen lähettä erikseen 

meille viestiä mikäli lisää tapahtumia ilmaantuu. 



 

14. Ympäristöasiat 

- Kummihommaa ei saada tänä keväänä liikkeelle, mutta asiasta voitaisiin kysyä 

tyytyväisyyskyselyssä. 

- Kivilähde ilmoitti pitäväna hyväntekeväisyyskahvilan syksyllä. 

- Kivilähde hyödyntää Katkon kanavia Siistivapun mainostamiseen. 

15. Kulttuuri 

- Kivilähde tekee museokyselyn lähiaikoina.  

16. Sopoasiat  

- Hallikainen laittaa piakkoin sopo-säpöä, sillä uusia asioita on alkanut kertymään. 

17. Kv-asiat 

- TYY:n kv-vastaava vastasi Hornborgille. Vastaava antoi osoitteen, johon voi laittaa säpöä 

vaihtareille.  

- 10.4. on TYY:n kv-juttu ja Hornborg ajatteli osallistua. 

- 28.4. on vappuständi yliopistonmäellä.   

- TYY:n tyytyväisyyskysely on tulossa, sisältäen myös englanninkieliset kysymykset.  

18. Tutorointi 

- Kaikki eivät ole vielä vastanneet tutorideointilounas-doodleen. 

- Index tekee fb-ryhmän jonne kutsutaan kaikki Indexin tutorit, ja järjestää kaikille Indexin 

tutoreille yhteisen tapahtuman. 

- Tutorien tapaamisen päivämäärää ei ole vielä päätetty ja Doodle on vielä auki. 

19. Ulkosuhdeasiat 

- Sovitaan, että hankitaan 20:llä eurolla lahja Erikeepperi ry:n vujuille. 

- I/O-Speksin vujuille pitäisi lähettää tervehdys. Ei tervehditä ilman kutsua.  

20. Index-asiat  

- Vapputapahtuma on nyt julki. 

- Yksittäiset tapahtumat vappuviikon jutuista tulee myöhemmin. 

- Indexin Paintball-ilmoittautuminen on nyt auennut. 

21. Tila-asiat 

- Ei ilmoitettavaa. 

22. Wirike 

- Vastaava ei paikalla.  

23. Viikkotiedotteeseen  

- Kiitos risteilijöile. 

- Tervetuloa valitusiltaan. 

- Indexin vappu on nyt julkistettu. 

- Museoäänestys. 

24. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulevia asioita. 



25. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

26. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 19:06 

 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


