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Hallituksen kokous 15/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   20.4.2017 klo 17:08–19:59 

Paikka:  Maunossa 
Paikalla:  Janiina Dahlbom(saapui kohdassa 11), Emmi Hallikainen, Anna Hornborg, Jenni Järviö, Tira Kivilähde, 

Amanda Laakso(saapui kohdassa 6), Hanna-Maria Pajari(poistui kohdassa 11), Johanna Puntanen, Lassi 
Rantanen(saapui kohdassa 6), Pontus Roppola (poistui kohdassa 17), Emma Tuomola 

Poissa:  Elina Lappalainen 

  
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 17:08. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

4. Pöytäkirjan 14/17 tarkastaminen 

- Korjataan tulevissa tapahtumissa, ettei kiitosbileisiin kutsuta pikkujoulujen järkkääjiä. 

- Korjataan kulttuurikohdassa, että museokäynti siirretään syksylle. 

- Korjataan kv-asioissa les:in kirjoitusmuoto LLEES:iksi. 

- Korjataan tulevissa tapahtumissa tapahtumavastaavien ilmaisevan P-klubille, että voimme 

tehdä yhteistyötä heidän kanssaan, mikäli kiinnostusta löytyy. 

- Hyväksytään korjattu pöytäkirja 14/17 ensi kokouksessa. 

- Pöytäkirjassa 13/17 korjataan, että valitusillan tarjoiluihin varataan n. 20 euroa.  

5. Ilmoitusasiat  

- Ei ilmoitettavaa. 

6. Talousasiat 

- Järviö ja Puntanen ovat muokanneet budjettia uusiksi, ja se tullaan hyväksymään 

ylimääräisessä yhdistyksen kokouksessa. 

7. Tiedotusasiat 

- Paperinen vappukalenteri on tulossa. Facebookissa on selkeät tapahtumat. Pyritään 

tiedottamaan selkeästi vapun tapahtumista  

- Tiedotusvastaavat ovat saaneet viestin TYY:ltä, jossa meiltä pyydettiin tietoa 

boolitarjoilumme paikasta.  
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- Sovitaan ettei tyytyväisyyskyselyyn tule vappukohtaa. Roppola julkaisee kyselyn viimeistään 

maanantaina. Palkintoihin käytetään maksimissaan 20 e. Päätetään palkinnoiksi 2 kpl s-

ryhmän 10 euron lahjakorttia, jotka arvotaan kyselyyn vastanneiden kesken. Roppola 

toimittaa hallitukselle kyselyn tänään katsottavaksi. 

- Voidaan mainostaa TYY:n jäsenkyselyä Facebookissa ja viikkotiedotteessa.. 

8. Kopoasiat 

- OPY-lomake on auki seuraavaan viikonloppuun asti vielä. 

- Valitusillan 19.4.2017 vallitsevana teemana olivat harjoittelut Norssissa. Hieman vähän 

osallistujia paikalla. Kivilähde kirjoittelee palautteet Driveen. 

- Vuoden opettajan ja opintojakson äänestysmahdollisuuden voi laittaa viikkotiedotteeseen. 

Katko ei viime vuonna ehdottanut ketään. Kuka tahansa voi ehdottaa ketä tahansa 

lomakkeen tekemällä.  

9. Liikunta-asiat 

- Opexin ja Katkon pesis yms. vielä keväällä?   

- Loppukevään lajikokeilu: Airjooga 16.5.2017. Päätetään hyväksyä Katkon sponsorointi 5e 

per joogaaja. Air-joogan tapahtuma on julkaistu, ilmo aukeaa 26.4., Lappalainen hypettää ja 

tiedottaa tapahtumasta. Katko ottaa käteistä kassasta mukaan paikalle maksaakseen 

sponssit. 

10. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Excel ja Word –koulutus 20.4.2017 koettiin erittäin hyödylliseksi. Excel-koulutukselle voisi 

olla tarvetta tulevaisuudessakin. Word koulutukselle voisi olla enemmän kysyntää, jos sitä 

mainostettaisiin esim. proseminaarin tai pro-gradun tueksi. Työelämävastaavat tekevät 

kurssista palautekyselyn, joka lähetetään tänään illalla tai huomenna.  

11. Index-asiat  

- La 29.4.2017 on Indexin olympialaiset, jossa Katko on pitämässä rastia Edun ja Pubin 

ympäristössä. Rantanen ja Roppola hoitavat rastia, ja ilmoittavat muille hallituslaisille 

ideoimansa semi-urheillullisen rastitehtävän. Ehdotuksena sukkulaviesti. 

- Vappuviikon tiistaina Pubin aulaan ilmestyy vappuviikoksi risut ja ruusut-kartonkeja, joiden 

kautta on mahdollista antaa anonyymiä palautetta tiedekunnasta ja eri ainejärjestöistä. 

- Indexin kalenteria ei ole näkynyt Edun ilmoitustaululla.  

- Indexille ei ole selvää, järjestääkö se fuksisitseille ja kastajaisille jatkobileet. Olemme 

lähtökohtaisesti kiinnostuneita lähteä mukaan järkkäämään jatkobileitä. 

- Index on miettinyt järjestävänsä lokakuulle baaribileet.   

12. Menneet tapahtumat 

- Muutamat hallituslaiset eivät ole vielä lukeneet Gaalapalautteita läpi. Mikäli halutaan yrittää 

ensi vuonna uudestaan, täytyy yksityiskohdista päättää hyvissä ajoin tänä vuonna.  

- Tuomola laittoi Silja-linelle palautetta laivahenkilökunnan käytöksestä.  

13. Tulevat tapahtumat 

- Lukiolaisten päivä 21.4.2017. Rantanen ja Lappalainen osallistuvat. Ensin haetaan lukiolaiset 



Naturalta, jonka jälkeen heille pidetään luento yliopisto-opiskelusta ja tutustumiskierros 

Educariumilla. 

- Vappu 2017:   

- Katkolla ja Opexilla ei ole tänä vuonna yhteistä tapahtumaa. 

- Katkon piknik eli Grill n’ chill. Roppola ja Rantanen ovat menossa ja hankkivat eväät sinne. 

Klo. 13.00 eteenpäin. Puntanen ja Tuomola pääsevät paikalle aloittamisen jälkeen. Rantanen 

kysyy grilliä Opexilta. Sovitaan, että tapahtumaa mainostetaan puskaradiossa. Piknikkiin 

budjetoidaan 50 euroa. Kasvisversioita mieluummin. Otetaan viltti ja Katkon kajarit 

grillaukseen messiin. Hallikainen markkinoi tapahtumaa.  

- Katkon Grill n’ Chill-piknik vappuviikon torstaina 27.4.. Tarjoiluihin budjetoidaan 50e. 

Roppola ja Rantanen hankkivat tarjoilut(mieluiten kasvisversioita) ja hoitavat aloituksen. 

Puntanen ja Tuomola pääsevät paikalle aloituksen jälkeen. Hallikainen mainostaa 

tapahtumaa somessa, mutta sovitaan että markkinoidaan sitä myös puskaradiossa. 

Rantanen kysyy grilliä lainaksi Opexilta, viltti ja kajarit tulevat à la Katko. 

- Vappubooli vappuaattona, ”päivystysajat” klo 11–12 (+ alkujärjestely), 12–13, 13–14 (+ 

siivous). Hallikainen, Puntanen ja Lappalainen pääsevät 11:00–12:00 vuoroon. 12:00–13.30 

Järviö ja Laakso. 1330–1500 Kivilähde ja Hornborg. 14:30–15:00 Roppola tulee hoitamaan 

loppusiivouksen. Jokainen voi oman vuoronsa aikana viedä roskia yms. Ajat ovat liukuvia. 

Puntanen hoitaa virvokkeet. Sovitaan virvokkeiden sekoitussuhteista somessa.  

- Roppola kantaa lippua kulkueessa vappuaattona, Kivilähde toimii kenties airueena. 

- Lakituksen jälkeen Katkolaisten yhteinen hengausmesta on aurasillan vasen puoli 

keskustasta päin katsottuna. 

- Laakso on saanut julisteet Katkon ja sklubin yhteisistä bileistä. Laakso laittelee julisteita 

ympäri kampusta tällä viikolla. Bileitä on mainostettu somessa. Hypetystä kehiin! Laakso 

pohtii mainosvideon laittamista YouTubeen.  

- Loppukevään hengailu 2.5.2017, Bullet-Journal työpaja ja äitienpäiväkortit. Tapahtuman 

budjetiksi sovittiin 15e. Hallikainen käy hakemassa tavaroita hengausta varten. Hallituslaiset 

voivat tuoda omia tussejaan/papereitaan paikalle myös. Klo. 16:00 alkaa, Puntanen pääsee 

paikalle. Hengailun voi jakaa Katkon vappu-tapahtumassa. 

- Kiitosbileet 10.5.2017 TYY:n saunalla. Bileet vaatisivat tapahtuman, johon kutsutaan 27 

henkilöä eri projektiryhmistä + Julia Nummi. Puntanen voi hoitaa ruokajuttuja, Järviö tekee 

tapahtuman. Tapahtumassa kysytään osallistujilta, mitä he haluaisivat syödä (allergiat 

muistaen). Tapahtumakuvaukseen laitetaan kiitokset ihmisille eri projektiryhmiin 

osallistumisesta.  

- Tiedekunnan publiikki on 19.5.2017, ja sinne tarvittaisiin porukkaa avuksi, DL ilmoittaa 

osallistujat 12.5.2017. Ilmoitetaan Puntaselle jos halutaan osallistua.  

- Hallituksen virkistäytyminen 23.5.2017, ohjelmassa escape room ja ravintola. Pajari on 

katsellut eri escape roomeja ja jatkaa niiden tutkiskelua. Ruokapaikan ehdotuksina Lone 

star, Siipiravintola, sushi, Niska. Niskaan täytyy tehdä pöytävaraus hyvissä ajoin. Puntanen 



hoitaa pöytävarauksen. Alustava aikataulu: Escape roomiin klo. 17:00, 18:30 syömään.  

- Promootio 25.–26.5.2017. Ei ole kuulunut uusia asioita.  

- Ehdotukset syksyn tapahtumista ovat Facebookissa. Ehdotukset vaikuttavat hyviltä. Indexin 

kastajaiset ja Katon fuksisitsit olisivat peräkkäisinä päivinä. Aarteenmetsästys ja Katkon 

kastajaiset peräkkäisinä päivinä. Katkon fuksisitsien paikan voi varata jo. Hallituksen ja 

fuksien yhteinen juttu mieluummin tokalla viikolla, 8.9. perjantai-iltana. 

- Syksyn Opexin ja Katkon tapahtuman 2.11. paikkaa selvitellään. Kotibileet jotka kestäisivät 

18:00–22:00. IVA kysyi Opexilta jos he voisivat yhdessä järkätä bileitä. Mikäli IVA otetaan 

tapahtumaan mukaan, saataisiin tivoli halvalla. Jos tivolihomma ei toimi, otetaan osis tai 

jokin muu. Teemaa mietitään myöhemmin. Ehdotuksena t-klubin pyytäminen mukaan, 

jolloin saisimme vuokrattua parkin heidän kauttaan puoleen hintaan. 

- Yhteistä tapahtumaa Opexin kanssa ei tule vappuna. Hallituksen ja hallitusten välisessä 

kommunikoinnissa on ollut vaikeuksia.   

- Kuolemansynti-bilesarjan viimeiset bileet järjestetään kirkkotiellä 3.5. by kääntöpiiri.  

14. Ympäristöasiat 

- #SiistiVappu. 

- Kivilähde jakaa siistivappu-tapahtumaa ja kutsuu sinne ihmisiä. Jätesäkkejä löytyy. 

15. Kulttuuri 

- Museojuttu syssymällä. Kivilähde kirjoittaa kulttuurimailin lähiaikoina(mm. kesäteatteri). 

16. Sopoasiat  

-  Voitaisiin jossain vaiheessa vielä tiedottaa jäsenistöä, että palautuksia on mahdollista tehdä 

jos tulorajat ovat paukkuneet tänä vuonna.  

- Toimikuntien kuulumiset 

i. Laulukirjatiimi. Kysytäänkö Speciaa sponsoriksi? Näin saataisiin katettua taittamisen 

kuluja. Ehdotus myös sponsorien hakemisesta alumnien Facebook-ryhmästä, Emma 

hoitaa kyselyn. 

ii. Erkka eksperiense. Koulumajoitus vaatii vähintään 100 hengen osallistumisen, mikä 

ei välttämättä täyty. Pyydetään kaupungilta tarjouspyyntöä. Kartoitetaan muita 

mahdollisia majoituspaikkoja, kuin koulujen liikuntasalit. Koulutuksista tulossa lisää 

tietoa lähiaikoina. Lilja Aikio ja Sonia Lempinen kiinnostuneita pitämään työpajoja. 

- Dahlbom ei pystykään hoitamaan megafonin hankintaa, joten asia delegoidaan Johannalle. 

Ostetaan mahdollisesti Teknikmagazinesta. 

- Virvokkeiden hankinta. Virvokkeita ei ole enää varastossa. Päätetään ostaa vapuksi ja muihin 

Katkon tulevia tapahtumia varten virvokkeita. 

- Nettisivujen kohennus.  

17. Kv-asiat 

- Voisivatko kv-tuutorit osallistua hallituksen ja Katkon tuutoreiden iltaan (16.5) syksyn 

suunnittelua varten? Yhteistyötä tiedossa syksyllä, Anna ja Elina pohtivat asiaa. 

 



 

18. Tutorointi 

- Tutorien tapaaminen 16.5.2017 Elinan luona. Käydään läpi syksyn ja fuksiviikon toimintaa. 

Yksi valituista tuutoreista on joutunut jättämään pestinsä, uutta henkilöä on pyydetty 

varasijalta. 

19. Ulkosuhdeasiat 

- SKOOL:in kokous Kasvisristeilyllä, jossa päätettiin ja pohdittiin seuraavia asioita: 

- Kasvismökkeilyn ajankohta 24.–25.5, tapahtuma Facebookissa. 

- Mahdollinen Lappiexcu syksylle, alustava päivämäärä syys-lokakuun vaihteeseen. 30 

osallistujaa max. kaikista ainejärjestöistä yhteensä. Hinnaksi tulisi noin 30€ (ei sisällä 

matkakustannuksia).   

20. Tila-asiat 

- Maunon kohennus jossain vaiheessa yhdessä Opexin kanssa. 

- Toukokuussa Katkon siivousvuoro (jolloin mahdollisesti siivotaan Maunoa perusteellisemmin) 

21. Wirike  

- Wirike taitossa, ensi viikolla lähetys Granolle, 30.5 ulkona. 

22. Viikkotiedotteeseen  

- Tyytyväisyyskysely. 

- Vappu. 

- Kasvismökki 24.–25.5. 

- Tyyn jäsenkysely. 

- ATS-jäsentiedote. 

- Vuoden ope ja opintojakso-äänestys. 

- Airjooga 

23. Muut esille tulevat asiat 

 - Ei muita esille tulleita asioita. 

24. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee Doodlen. 

25. Kokouksen päättäminen  

 - Päätetään kokous 19.59. 

 

 

___________________  

Johanna Puntanen 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


