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Hallituksen kokous 14/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   13.4.2017 klo 16:06-18:37 
Paikka:  Edu 4. kerros 
Paikalla:  Emmi Hallikainen, Jenni Järviö(saapui kohdassa 9), Tira Kivilähde, Elina Lappalainen, Hanna-Maria 

Pajari, Johanna Puntanen, Lassi Rantanen, Pontus Roppola,  
Poissa:  Janiina Dahlbom, Anna Hornborg, Amanda Lakso, Emma Tuomola 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 16:06 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Käydään talousasiat läpi kun Järviö saapuu paikalle. 

- Hyväksytään näillä muutoksilla. 

4. Pöytäkirjan 13/17 tarkastaminen 

- Korjataan tiedotusasioissa, että aulaan ilmestynyt kalenteri on huhtikuun, eikä vapun. 

- Korjataan, ettei cartingia ole vielä lyöty lukkoon hallituksen virkistäytymisen muodoksi. 

- Hyväksytään näillä muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat  

- Tänä vappuna pääsemme pelaamaan lumisotaa. 

- Puntanen oli PJ-neuvostossa. Asiaa oli vaikuttamisesta ja lobbaamisesta. 

6. Talousasiat 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut rastikierrospalkinnot 36,10 e. 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut kasvisristeilyn jatkonarikat 153 e+45 e+12 e, 

yhteensä 210 euroa. 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut kasvisristeilyn jatkojen virvoikkeet 48 e+32 e, 

yhteensä 80 e. 

- Hyväksytään Emma Mattsonille maksetut kasvisristeilyrekvisiitat 19,26 e. 

- Hyväksytään Emma Mattsonille maksetut kasvisristeilytarvikkeet 9,88 e. 

- Viime vuoden puolella päätetty okm-maksu Opexille on nyt maksettu 

- Päätetään maksaa Johanna Puntaselle ja Elina Lappalaiselle edustusmaksu Erikeepperin 

vujuilla edustamisesta 25 e per henkilö. 
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- Päätetään maksaa Emmi Hallikaiselle I/O-speksin vujuilla edustamisesta 25 e. 

7. Tiedotusasiat 

- Katkon vapputapahtuma on julkaistu. Tälläinen tapahtuma on hyvä olla, jotta Katkolaiset 

tietävät milloin on mitäkin ja missä.  

- TYYn jäsenkyselyn tiedotus. Facebookissa hyvä mainostaa Katkon käyttäjällä. 

- Luodaan paperinen vappukalenteri kun vapun tapahtumat ovat selvillä. 

- Jokainen jakaa Katkon käyttäjällä oman vastuualueensa tiedotteita/tapahtumia someen. 

8. Kopoasiat 

- Katsotaan valmisteluryhmäasioita kesän jälkeen.  

- OPY-työn lomake on ulkona, vastausaikaa 23.4.2017 asti. 

- Valitusilta 19.4.2017, tila 355, formaatti sama kuin edellisessä valitusillassa.. 

9. Liikunta-asiat 

- Lappalainen tapasi maanantaina Opexin liikuntavastaavan. Tulevien liikuntajuttujen 

päivämääriä pohdittiin. Katsotaan syksyllä uudestaan yhteistä liikuntatapahtumaa. 

Lappalainen on nyt mukana WhatsApp-ryhmässä Opexin liikuntavastaavien kanssa.  

- loppukevään lajikokeilu: Airjooga. Sopivimmaksi maksutavaksi todetaan maksu paikan päällä 

käteisellä (10 e). Ilmo aukeaisi 23.4.2017 ja olisi auki koko vapun. Nordic haluaa 

osallistujamäärän viimeistään viikkoa ennen kokeiluajankohtaa, eli 9.5.2017. 

10. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Excel ja Word –koulutus 20.4.2017. Ilmot ovat kiinni. Tapahtuma on ja tulee. 

11. Projektiasiat 

- Toimikuntien kuulumiset 

i. Kasvisristeily 6.4.2017, fiilikset. Positiiviset fiilikset jäi, saatiin muilta kaupungeilta 

kehuja!  

ii. Laulukirjatiimi. Tavattiin tällä viikolla ja tavataan ensi viikolla. Paljon on vielä 

hommaa, toivotaan että saataisiin ennen kesää tilattua kirjat. 

iii. Erkka eksperiense. Tänään oli kokous. Kouluttajat alkavat olemaan selvillä. Päivi 

Pihlaja, eläinpedagogi, campussportilta mindfulness-tyyppinen jutska. T-talo on 

varattuna sitseille, saaristolaisbaarille on laitettu viestiä jatkopaikkajutuista. Turussa 

ei saa majoittaa kouluihin alle 100 henkilöä. Suunnistusrastitehtäviä saatiin 

sumplittua ja merkki on tulossa. 

- Megafonin hankinta. Dahlbom on ottanut kopin asiasta.  

12. Menneet tapahtumat 

- Katkon Gaala 24.3.2017, peruttu, palautteen läpikäynti. Gaalan palaute on nyt hallituslaisille 

luettavissa. Voitaisiin syksyllä käydy paremmin läpi esim. tyytyväisyyskyselyn yhteydessä. 

- Iltakoulu: Nettisivut ja tyytyväisyyskysely, ehdotus 12.4.2017. Oli 12.4.2017. Jokanen voisi 

käydä selaamassa nettisivuja ja etsiä omaan toimintaan liityviä asioita (ja korjata 

tarvittaessa). Roppola parantelee nettisivuja Drivessä olevan tiedoston mukaan. Roppola 

nakittaa ihmisille juttuja nettisivuihin liittyen. 



- Pohditaan kuka tekee tyytyväisyyskyselystä fyysisen. Olisi mahdollisimman nopeasti 

tarkoitus lähettää. Puheenjohtajisto tapaa 18.4.2017 ja Roppola hoitaa kyselyn loppuun. 

13. Tulevat tapahtumat 

- Lukiolaisten päivä 21.4.2017. Roppola on ollut yhteydessä Anni Mäkeen. Roppola ei pääse 

paikalle, mutta Lappalainen ja Rantanen osallisuvat. 

- Vappu 2017: Katkon ja Opexin vapputapahtuma, Katkon piknik, Vappubooli vappuaattona. 

Katkon ja Opexin vapputapahtuman päiväksi valikoitui tiistai, mutta kumpikaan 

tapahtumavastaavista ei pääsisi paikalle päivän aikana. Hallikainen olisi kiinnostunut 

olemaan paikalla hallituksen puolesta. Mikäli saadaan hallituksesta porukkaa paikalle, 

voidaan alkaa miettimään minkälainen tapahtuma järjestetään. Hallikainen on yhteydessä 

Dahlbomiin ja kysyy, jos saataisiin tapahtuma ulos pääsiäisen aikana. Tapahtuma 

järjestetään jos hommaan saadaan selkoa (tämän viikon aikana). Katkon SUPER-torstai  

Roppola ja Rantanen pääsevät aloittamaan piknikin klo. 13:00, Katko tarjoo pientä 

naposteltavaa ja jotain grillattavaa. Hallikainen tekee piknik-tapahtuman. Roppola ja 

Rantanen selvittävät saadaanko Opexilta grilliä lainaksi. Katko hankki sytytysnestettä, 

maissia, vaahtokarkit ja hiilet. Torstai 27.4.2017 klo. 13:00 alkaen. Roppola hoitaa osan 

virvokkeista Katkon vapubooliin. Hallikainen, Roppola, Lappalainen, Puntanen, Kivilähde ja 

Järviö pääsevät hoitamaan sunnuntain vappuboolitarjoilut. Boolitarjoilun vuorot päätetään 

myöhemmin. 

- Vappuna TYYn lippukulkue. Roppola pääsee kulkueeseen max. 2 airueen kanssa. Kivilähde 

tarjoutui tulemaan mukaan, Roppola voi rekryä vielä jonkun mukaan. 

- Loppukevään hengailu 2.5.2017, Bullet Journal työpaja. Mietitään yksityiskohtia 

myöhemmin. Tapahtuma ulos ensi viikolla. 

- Kiitosbileet alustavasti 10.5.2017. Paikkana voisi olla TYYn sauna. Kysytään TYYltä saunan 

varausta, hinta on 130e/ilta. Kutsulistalla tällä hetkellä: OKM-avustajat, kasvisristeilytiimi, 

laulukirjatiimi, duunisafaritiimi. 

- Tiedekunnan publiikki 19.5.2017, porukkaa avuksi. Klo 14.15 eteenpäin. 

- Hallituksen virkistäytyminen, päätetty 23.5.2017. Päätetään muodoksi escape-room, 

varataan 2 huonetta. Mennään touhun jälkeen syömään. Sovitaan että mennään 

omakustanteisesti ja säästetään syksyyn. 

- Promootio 25.-26.5.2017. Lisätietoja ei ole. 

- Syksyn suunnittelu.  

- P-klubi haluaa parantaa suhteitaan muihin Indexin jäsenjärjestöihin. Katkon 

tapahtumavastaavat ilmaisevat P-klubille, että voimme lähteä mukaan suunnittelemaan 

yhteistä tapahtumaa, mikäli kiinnostusta löytyy 

14. Ympäristöasiat 

- Siistivappu tulee, Kivilähde kutsuu katkolaisia fb-ryhmään. 

- Kivilähteellä on ensi viikolla kokous ympäristövastaavien kanssa. 

15. Kulttuuri 



- Museokäynti siirretään syksymmälle. 

- Kivilähteeltä on tulossa kulttuurisähköpostia. 

 

16. Sopoasiat  

- Sopomaili on tullut. 

17. Kv-asiat 

- TYYn kv-juttu. Vaihtareita on tulossa 40 % vähemmän kuin viime vuonna 

lukukausimaksujen vuoksi. 3.5.2017 Seminaari euroopan ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden 

lukukausimaksuista. 

- Welcome party on syksyllä 13.9.2017. 

- Anna on saanut LLEES-tutoreiden sähköpostiosoitteet, mietitään kutsutaanko heidät 

hallituksen ja tutoreiden illanviettoon. He voivat olla yhteydessä Lappalaiseen, ja päätetään 

ettei heitä tällä kertaa oteta mukaan illanviettoon.  

18. Tutorointi 

- Tutorlounas, läpikäynti. Puhuttiin ensinnäkin siitä, missä muodossa tutoreiden esittelyt 

fukseille hoidetaan. illanvietossa katsottaisiin läpi mitä minäkin iltana on. Fuksit tilaavat omat 

haalarinsa, mutta Lappalainen kerää tietopaketin heille. Keskustelua on virinnyt Indexin 

ainejärjestöissä siitä, kenen vastuulla haalareiden tilaaminen tulisi olla. 

- Tutorien tapaaminen. Lappalaisen luo mahtuu. Tutorit tutustuvat ja käydään läpi 

yksityiskohtia.  

19. Ulkosuhdeasiat 

- Vujut: Erikeepperi, lahjan hankinta. Lappalainen ja Puntanen ovat menossa Erikeepperin 

vujuille. 

20. Index-asiat  

- Roppola pääsee vetämään Indexin Olympialaisrastia. Rasti-ideaa pohditaan. 

- Joku voisi kääntää lyhyesti kaikki Katkon vapputapahtumat englanniksi. 

21. Tila-asiat 

- Maunon kohennus. Opexin Timi ottaa asian esille omissa piireissään. 

22. Wirike 

- Wirike on tulossa ja hommat rullaa. 

23. Viikkotiedotteeseen  

- Valitusilta. 

- Katkon vappu 

- Indexin vappu. 

- Word- ja excel koulutus 

- Katkon kevään viimeinen hengausilta 2.5.2017. 

24. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulleita asioita. 

25. Seuraava kokous 



- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

26. Kokouksen päättäminen 

- Päätetään kokous 18:37 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


