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Hallituksen kokous 20/17 
Esityslista 
 
Aika:   12.9.2017 klo 8.22-9.55 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 
Paikalla:  Janiina Dahlbom, Emmi Hallikainen, Jenni Järviö, Tira Kivilähde, Elina Lappalainen, Hanna-Maria Pajari, 

Lassi Rantanen, Pontus Roppola  
Poissa:  Johanna Ojama, Anna Hornborg, Amanda Laakso, Emma Tuomola 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- kokous avattu klo 8.22 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- ei lisättävää 

4. Pöytäkirjan 19/17 tarkastaminen 

- Liikunta-asioissa korjataan, että kokouksessa mainitut CS-cup -lajit pelataan syksyllä  

- Lisätään pöytäkirjaan, että 20.10 Wirikkeen kirjoitusten deadline 

- Tuutorointi-kohdassa poistetaan maininta WhatsApista.  

- Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat  

6. Talousasiat 

- Kuitit, hyväksymiset ja päätökset 

- Päätetään maksaa Pontukselle fuksimökin juotavat 13,34€ sekä kastajaispalkinto 10,21€ 

7. Tiedotusasiat 

8. Kopoasiat 

- Kandipalaute-keskustelu 10.5.2017 Drivessa  

i. Pontus hoitaa mahdollisesti tällä viikolla 

- Opettajien ja opiskelijoiden yhteinen palauteiltama 

i. ei vielä ehditty keskustella, 11.9 oli valmisteluryhmän tapaaminen, jossa puheena 

aineistokoe. 

- Laitosneuvottelut  

i. tulossa lähiaikoina 

9. Liikunta-asiat 
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- Syksyn lajikokeilu 

i. ei ole vielä tullut ehdotuksia, mutta Lappalainen katsonut aiempia ehdotuksia läpi. 

Crosfit:iä ehdotettu syksylle ja curlingia ehdotettu loppuvuoden lajikokeiluksi. 

Ensimmäinen lajikokeilu pyritään ajoittamaan lokakuulle. 

- CS-cup jalkapallo 

i. aikataulut tullut 11.9, Katkon joukkue harrastesarjassa, Lappalainen julkaisee 

aikataulut Liikuntakenttä-ryhmässä 

- Yhteistyö Opexin kanssa 

i. Ei ole vielä keskusteltu Opexsin kanssa. Yhteiseksi liikuntatapahtumaksi ehdotetaan 

mm. liikuntavuoroa tai sulkapalloturnausta. 

 

10. Projektiasiat 

- Erkka eksperiense  

i. Tilat saatu lauantain koulutuksiin, tiimin seuraava kokous 13.9  

- Katko-colleget 

o Lokakuussa katsotaan uutta tilausta 

- Kaiuttimen tilanne 

o Akku rikki ja se pitäisi vaihtaa 

11. Tutorointi 

- Lappalainen ja Ojama tapaavat tutorit ensi viikolla 

12. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Excel-jatkokurssi 

i. palataan asiaan, kun Tuomola palaa reissusta 

- Specian esittely fukseille  

i. jäsenrekry meni hyvin, Pajari lähettää lisää infoa fukseille asiasta 

- Duunisafari 

i. julisteet ovat tulleet 

13. Index-asiat  

- 12.9.2017 Indexin harrasteilta klo 16-18, lähinnä fukseille suunnattu, mutta miksei muillekin 

- Indexin työelämämessut tällä erää peruttu, siirretään paremmalle ajankohdalle 

- Pyöräretki 25.9. klo 17 

- Academic munchies (kasvisruokaa) tulee taas 18.10. klo 12-15 

- 14.9.2017 Indexin fuksisitsit, lähes 150 osallistujaa, kaikille avoimet jatkot Chicissä 

14. Menneet tapahtumat 

- 8.-9.9-2017 Fuksimökki, fukseilta yleisesti hyvää palautetta, hauskaa oli ja alkoholittomuus 

koettiin olevan paikallaan 

15. Tulevat tapahtumat 

- 12.9.2017 Katkon päivystys, Järviö ja Pajari avaa 



- 21.9.2017 Uusien ja vanhojen ilta Ikituurissa klo 18.00, tapahtuma on ulkona, Lappalainen 

jakaa tapahtuman fuksiryhmään 

- 27.9.2017 Katkon leffailta, tapahtuma ulkona 

- 28.9.2017 Katkon ja T-klubin bileet työn alla, haalarimerkki on hoidossa 

16. Ympäristöasiat 

- Ei lisättävää 

17. Kulttuuri 

- Viini- ja juustoillan ajankohta, pohditaan sopivaksi ajankohdaksi loka-marraskuuta, yritetään 

saada paikaksi kerhistä 

- Syksyn kulttuurieksku, Kivilähde on miettinyt ajankohtaa ja aihetta, vielä ei ole inspiraatiota 

syntynyt. 

18. Sopoasiat  

- Syyskuun hengailu, leffailtaa varten sh355 varattu, mahdollisia leffoja pohditaan ensi viikoksi 

- Sopotapahtuma suunnitteilla, naurujoogaa ehdotettu 

- Hallikainen on suunnitellut uutta sopo-mailia 

19. Kv-asiat 

- Ei lisättävää 

20. Ulkosuhdeasiat 

- 27.10.2017 Supersitsit Helsingisssä, todetaan, että infoa ei ole vielä tullut 

21. Tila-asiat 

- Maunon siivous 12.9.2017 klo 16, Kivilähde, Hallikainen, Pajari ja Järviö hoitavat 

- Toimisto on Opexin toimesta siivottu, vanha sohva heitetty pois 

22. Wirike 

- Hallikainen on laittanut s-postia jäsenistölle rekrytoidakseen kirjoittajia 

- Laitetaan kirjoitusaiheet driveen  

- Julia Nummi toimii jälleen päätoimittajana 

23. Viikkotiedotteeseen  

- Uusien ja vanhojen ilta Ikituurilla 

- Katkon leffailta 

- Indexin pyöräretki 

- Perheellisten opiskelijoiden kysely (löytyy Katkon Fb:stä) 

24. Muut esille tulevat asiat 

- Kivilähde on tehnyt Katkolle valmiin tapahtumalomakkeen, joka on sisäisessä käytössä 

täytettävä lomake järjestetyistä tapahtumista, löytyy drivesta.  

25. Seuraava kokous 

- Ojama tekee doodlen 

26. Kokouksen päättäminen 

- Päätetään kokous klo 9.55 

 



 

 

___________________  

Pontus Roppola 

hallituksen varapuheenjohtaja 
 

 


