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Hallituksen kokous 23/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   3.10.2017 klo 16.07–18.24 
Paikka:  Mauno 
Paikalla:  Janiina Dahlbom, Emmi Hallikainen(poistui kohdassa 18), Anna Hornborg, Jenni Järviö, Amanda Laakso, 

Elina Lappalainen, Johanna Ojama, Hanna-Maria Pajari(postui kohdassa 21), Pontus Roppola, Emma 
Tuomola 

Poissa:  Jenni Järviö, Tira Kivilähde, Lassi Rantanen 
  
 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 16.07 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista pienillä muutoksilla tulevissa ja menneissä tapahtumissa 

4. Pöytäkirjan 22/17 tarkastaminen 

- Kohta 11: Pidettiin palautekeskustelu 

- Kohta 13: Indexin vujuille viemme tervehdyksen 

- Kohta 15: Päätettiin ostaa tarjoiluja 

- Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat  

     -  Ei ilmoitettavaa 

6. Talousasiat 

- Päätetään maksaa Hallikaiselle uusien ja vanhojen tutustumisillan tarvikkeista 15,21 + 3,55 

+ 10,31 euroa = 29,07 € 

- Päätetään maksaa Laaksolle TYY:n kiitos-suklaakonvehtirasiasta 4,39 € 

- Päätetään maksaa Dahlbomille tapahtumatarvikkeiden hakureissun bussilipusta 3 € 

- Hyväksytään katkon kortilla maksetut ämpäribileiden ämpärit 99 € 

- Laakso on selvitellyt kuolemansynti-bilesarjan rahakuvioita. Meidän ei tarvitse maksaa 

mitään ennen kuin oikeat kuitit ovat löytyneet. 360,95 euroa maksettavaa, josta lasku 

saapunee lähiaikoina. 

- Pikkujoulujen infon ajankohta olisi ensi viikolla. Päätetään pikkujouluihin 250 € budjetti ja 3€ 

pääsymaksu. Q-talolle mahtuu 100+ ihmistä. Katko kustantaa virvokkeet sekä tilavuokran 



 

7. Tiedotusasiat 

- Muistetaan osallistua fb:ssä Katkon ja Indexin tapahtumiin! 

- Palautetta on tullut katkon nettisivujen kautta 

8. Kopoasiat 

- Opettajien ja opiskelijoiden yhteinen palauteiltamaa käsitellään tarkemmin iltakoulussa 

- Koponeuvosto 10.10.2017. Roppola ei pääse osallistumaan. 

- Kopokaljat pidetään marraskuussa.  

- Pääainevalinnan kyselyn vastaukset ovat drivessä, vastanneita n. 5  

- Kivilähde pohti löytyisikö budjetista tilaa palautetta ja pizzaa-iltamalle. Tähän tapahtumaan 

voisi myös kutsua opettajia. 

- Päätetään pitää kopoaiheinen iltakoulu 11.10. alustavasti klo. 17.00 alkaen. Paikkaa 

pohditaan, ehdotuksena mauno, semmahuone 355 tai Rantasen luona.  

9. Liikunta-asiat 

- Syksyn lajikokeilu: Crossfit 19.10.2017. Torstaina aukeaa ilmoittautuminen. Lappalainen 

pohtii hypevideon laittamista. Tapahtumaa pyritään mainostamaan myös instagramissa. 

Päätetään Katkon sponsoroivan crossfit-lajikokeilua 3 eurolla per henkilö 

- CS-cup jalkapallo. Paljon on jouduttu etsimään tuuraajia. Ehkä pitäisi painottaa estyyneksi 

tulemisen ilmoittamista. Sääntöjen mukaan luovuttamisesta tulisi ilmoittaa 2 päivää 

etukäteen. Tulevaisuudessa voisimme pyytää Indexin ainejärjestöiltä pelaajia. 

- Lappalainen on ollut yhteydessä turkulaiseen curling-seuraan lajikokeilun tiimoilta. 

Haluttaisiin vähän erikoisempaa lajia seuraavaksi. Ehdotuksena myös twerkkaus. 

10. Projektiasiat 

- Erkka eksperiensen hommat rullaa. Tila-asiat ovat hoidossa, sitsit pidetään kahdessa 

paikassa. Majoitus on hostelli Boreassa. Aikataulu laitetaan ulos tällä tai ensi viikolla.  

- Visumateriaali. Ojama on saanut tarjouksen X-copylta joka oli huomattavasti edullisempi 

kuin Granon tarjous.  

- Uudet paidat. Lappalainen voi tehdä tilauksen jos joku hoitaa visuaalisen puolen. Pohditaan 

mallivaihtoehtoja ja hintahaarukkaa. Harmaa mieluummin kuin muun värinen. Katkon k-

merkki vaihdetaan oikeaan, logon fonttia voisi myös vaihtaa. Yksi vaihtoehto on, että 

tilataan kollarit ja painatetaan itse logot niihin. Sovitusmahdollisuus olisi hyvä olla. 

Muistetaan painottaa tilauksen sitovuutta. Palataan asiaan mahdollisimman nopeasti. 

11. Tutorointi 

- Laitoksen palautetilaisuuden päivä on päätetty. Tiistaina 24.10. klo. 14.15. 

12. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Excelin alkeet 31.10.2017. Ilmo alkaa ensi maanantaina. Tuomola ja pajari menevät paikalle 

pyörimään mutta eivät osallistu itse tapahtumaan 

- Duunisafarin haku on päällä 2 viikkoa vielä!  

- Ideana kysyä työelämä-excun mahdollisuutta suosituimmista duunisafaripaikoista. 



 

13. Index-asiat  

- Indexin vuosijuhlat 13.10.2017. Kivilähde ja Hallikainen osallistuvat Katkon edustajina 

- Academic munchies 18.10.2017 klo 12-15. Tuomola, Ojama, Lappalainen, Pajari pääsevät 

tekemään pizzaa. Ehdotuksena vegaaninen ja ei-vegaaninen vaihtoehto. 

- Index-ihmiset ovat Prahassa 

14. Menneet tapahtumat 

- 27.9.2017 Katkon leffailta. Paljon fukseja oli paikalla, mukava meininki. 

- 28.9.2017 Katkon ja T-klubin ämpäribileet. Hyvin meni! Tuottoa tuli 1228,50 euroa. 

- 3.10.2017 Päivystys. Tarroja jaettiin uusille opiskelijoille. 

15. Tulevat tapahtumat 

- 12.10.2017 Jonnet vs Lissut sitsit ja bileet. Katkolta 16 osallistujaa. Promotaan vielä 

tapahtumaan. Lipunmyyjiä ja tarjoilijoita tarvitaan vielä. 

- Iltakoulu aiheena kopo, ehdotus 11.10.2017 sovittu 

- 23.10.2017 Hallituskähmintä sovittu. Roppola duunailee tapahtuman facebookkiin. Paikkana 

toimii vanha kunnon Proffan kellari. 

- 7.11.2017 Katkon syyskokous 

- Hallituksen virkistäytyminen. Kukin tahoillansa voisi alkaa miettimään yhteistä tekemistä. 

- Kanta kysyi jos Katko ja Digit lähtisi järkkäämään sitsejä heidän kanssaan. Kanta on 

varannut Q-talon 9.11. Pohditaan osallistumista. 

- Kadetteihin ollaan oltu yhteydessä illanvietosta mutta mitään ei olla saatu sovittua vielä.  

- Ehdotuksena ystävänpäiväsitsen pitäminen punahaalaristen ainejärjestöjen kanssa. 

- Olemme saaneet palautetta nettisivujemme kautta, jossa toivottiin avec-sitsien järjestämistä 

- 19.10.2017 on fuksien järjestämät Katkon kostajaiset. Päätetään sponsoroida tapahtuman 

haalarimerkkitilaus. 

16. Ympäristöasiat 

      -  Ei ilmoitettavaa 

17. Hyväntekeväisyys 

      -  Ei ilmoitettavaa 

18. Kulttuuri 

- Viini- ja juustoillan ajankohtaa ei olla vielä lyöty lukkoon. Kerhis ei onnistu, joten pitää 

pohtia toista paikkaa. 

19. Sopoasiat  

- Lokakuun hengailu muodoksi ehdotettu keväälläkin jo tutuksi tullutta opintopiiriä. 

Ehdotuksena ajankohdaksi viikko 43 24.10. klo. 12.00 eteenpäin klo. 15 asti. 

- Pitää päättää pidetäänkö naurujooga ennen kuin saamme tietää Universitas turku-

avustuksen päätöksestä. Käsitellään asia tulevassa kokouksessa. 

- Marraskuun hengailun tyyppiä voi alkaa miettimään. Kirppis tai vaatteidenvaihto-tapahtumaa 

ehdotettu 



- Opexin verenluovutustapahtuma 18.10. Meitä pyydettiin osallistumaan ja mainostamaan 

tapahtumaa omilla kanavillamme. 

20. Kv-asiat 

- Hornborg tapasi LLEES-opiskelijan joka haluaa osallistua katkon tapahtumiin. Hän ehdotti 

LLEES-opiskelijoiden keskuudesta valitsemaan yhteyshenkilön joka olisi yhteydessä katkoon. 

Language-partner toiminta nostettiin esille. Katkon faceen voisi laittaa englanninkielisen 

koosteen hallituksen puhumista asioista. Pohditaan millä tavalla asiaa lähdetään 

pyörittämään. Infoa näistä ihmisistä on kovin vähän, sillä laitoksemme ja TYY:n viestintä 

vaihtareita koskevista asioista on ontuvaa. 

21. Ulkosuhdeasiat 

- Yhteiskuntatieteet 50v. 29.9.2017. Ojama ja Lappalainen osallistuivat. Kivaa oli ja ruoka 

maistui! 

- 23.10.2017 TSYK-esittely. Tuomola ja Lappalainen osallistuvat.  

- 27.10.2017 Supersitsit Helsingissä. 

- 27.10.2017 P-klubin vujut.  

- Abipäivä on tänä vuonna poikkeuksellisesti 10.11. 

22. Tila-asiat 

- Mopin hankkiminen maunoon 

23. Wirike 

- Wirike kirjoitusten DL 20.10.2017 

24. Viikkotiedotteeseen  

- Jonnesitsit ja -bileet 

- Excel-kurssin ilmo aukeaa maanantaina 

- Duunisafarin haku 

- Crossfit-lajikokeilun ilmo auki 12.10. asti 

25. Muut esille tulevat asiat 

- Uusia hallituslaisia saa rekrytä! 

26. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee doodlen 

27. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 18.24 

 

 

 

___________________  

Johanna Ojama 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


