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Hallituksen kokous 26/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   26.10.2017 klo 16.09-18.11 
Paikka:  Maunon edusta 
Paikalla:  Janiina Dahlbom, Emmi Hallikainen, Anna Hornborg, Jenni Järviö, Amanda Laakso, Elina Lappalainen, 

Johanna Ojama, Hanna-Maria Pajari(Saapui kohdassa 15), Lassi Rantanen, Pontus Roppola,  
Poissa:  Tira kivilähde, Emma Tuomola. 
  
 

Käsiteltävät asiat: 

 
1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 16.09 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista muutoksitta 

4. Pöytäkirjan 25/17 tarkastaminen 

- Korjataan Ojaman nimen oikeinkirjoitus. 

- Kohdassa 15: Hallitus on päättänyt esittää jäsenmaksun pienentämistä 25 euroon 

- Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla 

5. Ilmoitusasiat  

- Kokouksessa on tänään karkkia! 

6. Talousasiat 

- Hyväksytään katkon kortilla maksetut academic munchies tarvikkeet 40,72 € 

- Hyväksytään Katkon kortilla maksetut tapahtumaan liittyvät kulut 216,75 € + 278,55 € + 

83,07 € + 68,54 € = 646,91 € 

- Hyväksytään Pajarille maksetut erkka eksperiensen kulut 9,52 € 

- Hyväksytään Kivilähteelle maksettu vujutervehdys 23,57 € 

- Päätetään maksaa 7,43 € ee-kuluja Hallikaiselle 

- Päätetään maksaa Lightpress Oy:lle 68,20 € katkon banderollista 

- Päätetään maksaa Anne Suomelle mindfulness-koulutuksesta 180 € 

- Päätetään periä TYY:ltä projektiavustus mindfulness-koulutuksesta 

- Pohdittiin pitäisikö katkon sponssata tapahtuman järkkääjän osallistumisen tapahtumaan? 

Olisi reilua järjestäjää kohtaan, mutta samalla muu jäsenistö maksaa oman osallistumisensa. 



Mihin raja vedetään? Mitä kaikkea voisi sponssata? Hyvää keskustelua. Jää seuraavan 

hallituksen käsittelyyn. 

7. Tiedotusasiat 

- Hallitusesittelyt jatkuvat. Hienoja kuvakollaaseja ja pari videota, tulossa lisää! 

- Nettisivuja on hieman päivitetty. Duunisafari pitäisi saada pudotusvalikkoon, se on olemassa 

sivustolla mutta piilossa. 

8. Kopoasiat 

- Yksi varajäsen rekrytty valmisteluryhmään. 

- Palaute-tapahtumasta ei ole vielä puhuttu sopon ja kopojen kesken. 

- Kopot ovat mainostaneet halloped-hakua. 

9. Liikunta-asiat 

- Syksyn lajikokeilu: Crossfit 19.10.2017. Positiivista palautetta, tykättiin paljon. Mahtava 

rääkkäystä! 

- Lappalainen on kysellyt t-klubilta voimiemme yhdistämisestä cs-cup lajeihin. 

- Ehotuksena vapaamuotoisempi liikkakokeilu esim. kupittaan uhreiluhallissa 

10. Projektiasiat 

- Visumateriaali on hankittu. Sovitaan, että käytetään banderollia sitseillä yms. mutta ei 

kuitenkaan ryvetä sen kanssa. 

- Katkon k nyt maunon ovessa! 

- Uusien college-paitojen sovituskappaleet ovat saapuneet, väri hieman aikaisempaa 

vaaleampi. Hinta tällä hetkellä 25 e. Lappalainen on selvitellyt paitoihin liittyviä speksejä. 

Lappalainen voisi tehdä kyselyn Facebookiin, jossa hän kysyy katkolaisita, paljonko he 

olisivat valmiita maksamaan college-paidasta.  

11. Tutorointi 

- Lappalainen tapaa eduopoja ensi viikolla. 

- Tutorpalaute oli 24.10, katkon ja opexin tutorit ft. eduopot. Suuria määriä positiivista 

palautetta! Tutorit antoivat palautetta kevään ja elokuun koulutuksista. 

12. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Excelin alkeet-kurssi on 31.10.2017.  

- Syksyn työelämä excun päivämäärät on suunnittelun alla, sillä päiviä saattaa tulla kaksi. 

Toinen järjestetään ehkä joulukuussa ja toinen marraskuussa. Eksukohteina Nina Pietikäinen 

tyttöjen talosta ja Elina Karaus turun AMK:sta 

- Fuksikampanjaan ei ole tullut uusia hakemuksia. 

13. Index-asiat  

- Indexin kotibileet 15.11. 

- 17.12. chicissä Indexin ja Hybridin baaribileet. 

 

 

 



14. Menneet tapahtumat 

- Academic munchies 18.10.2017 klo 12-15. Myimme pizzaa jonkun verran ja saimme hieman 

tuottoa. Oli ihan mukavaa myydä, mutta hieman hiljaista. Indexin puolelta on mietitty 

tapahtuman siirtämistä esim. edun aulaan. 

- 19.10.2017 Katkon kostajaiset. Paikalla oli 8 henkilöä fuksien lisäksi. Ajankohdan todettiin 

vaikuttaneen osallistujamäärään. Hauskaa oli ratkeamiseen asti!  

- Erkka eksperiense oli 20.-22.10.2017. Hyvä fiilis jäi. Pientä hässäkkää tilojen kanssa, mutta 

kaikki onnistui loppujen lopuksi. Todella positiivsta palautetta somessa! 

- 23.10.2017 Hallituskähmintä. Kiitettävästi hallituslaisia paikalla ja pari järjestötoiminnasta 

kiinnostunutta. 

- 24.10.2017 Katkon deadlinepiiri. Jengiä oli paikalla todella kiitettävästi. Samanlaista 

tapahtumaa voisi järjestää useamminkin kuin kerran kuukaudessa.  

- Uusi deadline-piiri klo. 12–15 14. tai 15.11. Ajankohta päätetään myöhemmin. 

15. Tulevat tapahtumat 

- 7.11.2017 Päivystys. Promotaan syyskokoukseen porukkaa. Roppola ja Hallikainen pääsevät 

aloittamaan ja lopettamaan.  

- Päätetään pitää pikkujoulupäivystys 28.11. 

- 7.11.2017 Katkon syyskokous klo. 18.00. Tosu drivessä, jokainen käy tsekkaamassa oman 

osuutensa ja kommentoi jos on kommentoitavaa! 17.30 voi tulla auttelemaan järjestelyissä. 

Saa ehdottaa tarjoiluja.  

- 9.11.2017 Porthanin päivän lippukulkue. Roppola hoitaa itsensä tai jonkun muun paikalle. 

- 9.11.2017 Masquerade-sitsit. Ihmisiä on ilmoittautunut jo jonkin verran. Haalarimerkkiä ei 

ole suunnitteilla, mutta haluaisimme sellaisen. Tarjoilijat on hankittu. 

- 10.11.2017 ABI-päivä. Roppola ja Rantanen osallistuvat. 

- 24.11.2017 Pikkujoulut. Hallitus mietti alustavasti Pro Katko-palkinnon saajaehdokkaita. 

Tutorit päättävät vuoden fuksin. Fuksit saaneet tiimeihin hyvin porukkaa.  

- Hallituksen virkistäytyminen on vielä tänä vuonna. Vastataan doodleen! 

- Katkon Gaalan suunnittelu. Tapahtumavastaavien nakki ehdottaa päivää. Uppista on 

pohdittu, tilakulut eivät maksa mutta ruoka maksaa. Perjantaita maaliskuussa ehdotettu. 

Alumneille tulee ilmoittaa päivämäärä marraskuussa. 

16. Ympäristöasiat 

- Ei asiaa. 

17. Hyväntekeväisyys 

- Ei asiaa 

18. Kulttuuri 

- 2.11.2017 Viini- ja juustoilta. Tapahtumaa alkaa olemaan täynnä. 

- Kulttuuriekskusta ei uutta tietoa. 

19. Sopoasiat  

- Naurujooga on 22.11. klo. 16.00-17.30 sh355. Päivi Hotinen vetää 



 

 

20. Kv-asiat 

- On mietitty LEES-tyyppien kanssa kahvitusta katkolaisten kanssa. Mahdollisimman matalan 

kynnyksen juttua. Ajankohtaa ei ole vielä päätetty. 

21. Ulkosuhdeasiat 

- Supersitsit tulossa huomenna. 

22. Tila-asiat 

- Moppi maunoon. Ojama hoitaa. 

23. Wirike 

- Muutamalta puuttuu vielä jutut! 

24. Viikkotiedotteeseen  

- Syyskokous 

- Päivystys 

25. Muut esille tulevat asiat 

26. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee doodlen. 

27. Kokouksen päättäminen 

- Päätetään kokous 18.11 

 

 

 

___________________  

Johanna Ojama 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


