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Hallituksen kokous 27/17 
Pöytäkirja 
 
Aika:   1.11.2017 klo 16.07–17.57 
Paikka:  Maunon edusta 
Paikalla:  Janiina Dahlbom, Emmi Hallikainen(poistui kohdassa 12), Anna Hornborg, Jenni Järviö, Amanda 

Laakso(poistui kohdassa 8), Elina Lappalainen, Johanna Ojama, Hanna-Maria Pajari, Lassi Rantanen, 
Pontus Roppola, Emma Tuomola 

Poissa:  Tira Kivilähde, Elina Lappalainen,  
  
 

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 muutoksitta 

4. Pöytäkirjan 26/17 tarkastaminen 

- Kohdassa 19: Naurujooga alkaa klo. 16.00 ja loppuu 17.30 

- Pajari saapui kohdassa 15 

- Esityslistan nimi vaihdetaan pöytäkirjaksi 

5. Ilmoitusasiat  

- Ei ilmoitettavaa 

6. Talousasiat 

- Päätetään maksaa TYYlle 300 € Q-talon Erkka Eksperiense-vuokrasta 

- Päätetään maksaa kostajaismerkit Hef-groupille 132,88 €. 

- Hyväksytään katkon kortilla maksettu tervehdys supersitseille 5,50 € 

- Hyväksytään katkon kortilla maksetut siivousvälineet maunoon 30,90 € 

- Taloudenhoitajan koulutus 30.11.2017 klo 14–17 @Turku-Sali. Uuden taloudenhoitaja ei ole 

tarvetta osallistua tähän koulutukseen. 

7. Tiedotusasiat 

- Kaikki hallitusesittelyt nyt IG:ssä. 

- Kalenteri on tulossa ilmoitustaululle. 

8. Kopoasiat 

- Roppola on yhteydessä Eklundiin valmisteluryhmäasioihin liittyen. 



- Palautetapahtuma on nyt julkaistu. Paikka ei ole vielä varmistunut, sillä kerhiksen varauslista 

olikin täynnä. Ehdotettu proffan kabinettia tai semmahuonetta. 

- Lausunto hallinnonopiskelijaedustajista DL 8.11.2017. Järviö tekee lausunnon, hänelle saa 

lähettää viestiä jos haluaa tuoda oman mielipiteensä esiin. 

- Kivilähde on ollut yhteydessä Arto Jauhiaiseen ops-työhön liittyen. Laura Eklund on kaivanut 

esille vanhat palauteiltaman palautteet. Toivotaan että meidän keräämää palautetta 

hyödynnettäisiin! 

- Kollegioon kaivattaisiin kasvatustieteilijöiden osaamista. Roppola laittaa mainostaa IG:ssä ja 

Facebookissa.  

- Edarivaalit ovat käynnissä. Mietitään miten voitaisiin saada katkolaiset äänestämään. Ensi 

päivystyksessä voidaan promota vaaleja ja järjestää yhteinen äänestyshetki. Otetaan 

ehdokaslista mukaan päivystykseen. 

- Kutsutaan henkilökuntaa pikkujouluhin. Tulostetaan kutsuja ja viedään henkilökohtaisesti 

proffille. 

- Kasvatustieteellisen 60v juhlat ovat tulossa, ei vielä tietoa missä tai milloin. Opiskelijoilta on 

toivottu osallistumista. Lisätietoja odotellessa. 

9. Liikunta-asiat 

- T-Klubilta ei ole tullut vastausta yhteistyöstä cs-cuppiin liittyen. Lappalainen ei ota asiasta 

enää yhteyttä. Cs-cupin lenttikseen ei osallistuta. Koripalloon koitetaan vielä saada 

kiinnostuneita mukaan. 

10. Projektiasiat 

- Lappalainen on laittanut hintakyselyn uusista paidoista Katkon fb-ryhmään. Aikaa on vastata 

tämän viikon loppuun, jonka jälkeen tilaamme sovituspaidat. Säilytetään vanha logo mutta 

uudella katkon k:lla sekä vaihdetaan teksti valkoiseksi. Pohditaan eri painatuksia.  

11. Tutorointi 

- Lappalainen on tavannut eduopot tänään klo 14.00. Käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

12. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Excelin alkeet 31.10.2017. Todella paljon osallistujia. Hallituslaiset apuopettajan roolissa. 

Koettiin vielä paremmaksi kuin viimevuotinen koulutus. Monelta eri vuosikurssilta osallistujia. 

Palautekysely osallistujille laitettu. Kysyntää tämänkaltaiselle koulutukselle on paljon. 

Jatkokurssia on toivottu, olisiko sellaiseen kenties mahdollista saada avustus TYYltä? 

Laitetaan testamenttiin hyvät tiedot tuleville työelämävastaaville. 

- Syksyn työelämäexcun tapahtumaa ei ole vielä saatu ulos, sillä toinen kohde ei ole vielä 

vastannut. Ensimmäinen excukohde on 17.11. Tapahtuman voisi tehdä ja lisätä toisen 

excukohteen päivämäärä sinne kun se selviää 

13. Index-asiat  

- Kotibileet 15.11. 

14. Menneet tapahtumat 

- Ei ole. 



15. Tulevat tapahtumat 

- 7.11.2017 Päivystys. Roppola ja Hallikainen hoitavat. Eduxin ehdokaslista mukaan! 

- 7.11.2017 Katkon syyskokous. Klo. 17.00 voi tulla paikalle valmistelemaan, kahvin 

keittämisessä menee aikaa. Jenni esittelee talousarvion ensi vuodelle, Ojama käy läpi 

toimintasuunnitelman ja valitaan uudet hallitustoimijat ensi vuodelle. Katko-colleget päällä 

hallituslaisilla.  

- 9.11.2017 Porthanin päivän lippukulkue. Roppola osallistuu. Roppola kyselee airueita 

mukaan tapahtumaan.  

- 9.11.2017 Masquerade-sitsit. Merkkiä ei ole tulossa. Q-talolla ei ole vesikannuja tai 

patalappuja. 

- 10.11.2017 ABI-päivä. Rantanen ja Roppola osallistuvat.  

- 14.11.2017 Katkon deadline-piiri. Klo. 12-15, isompi tila tällä kertaa. Pajari toimii 

kahvinkeittäjänä tapahtumassa. 

- 24.11.2017 Pikkujoulut. Hallitus jakaa pro katko-palkinnon ja tutorit valitsevat vuoden 

fuksin. Tapahtuma tulee tällä viikolla ulos. Suunnitteltiin save the date-promon laittamista 

IG:iin ja Facebookkiin. Teemana after ski. Fuksit osallistunut hyvin eri tiimeihin.  

- 6.12.2107 Iltenäisyyspäivän soihtukulkue. Infoa tulossa tulevaisuudessa. 

- 28.11.2017 Pikkujoulupäivystys. Tarjolla joulutorttuja/glögiä ja kesto hieman 

normipäivystystä pidempi. Päätetään vaihtaa pikkujoulupäivystyksen nimi 

megapäivystykseksi. 1130 valmistelut ja 1145-1300 tapahtuma. Pajari ja Roppola pääsevät 

aloittamaan. Pajari tekee Facebookkiin tapahtuman. Puhutaan yksityiskohdista myöhemmin. 

- Hallituksen virkistäytyminen. Muutaman hallituslaisen vastaukset uupuu vielä doodlesta. 

Keilaamista ehdotettu. Pohditaan syödäänkö raflassa vai tehdäänkö itse? 

- Katkon Gaalan päivämäärän päättäminen ja sen ilmoittaminen alumneille marraskuussa. 

Laakso on ollut yhteydessä uppikseen, mutta vastausta ei ole vielä kuulunut. Mikäli 

valitsisimme edullisimman ruokamenyyn ja tarjoilun tulisi hinnaksi 35.50 €/henkilö. Laakso 

kysyi jos olisi mahdollista saada 2 kaatoa viiniä ja 2 shottia menyyn rinnalle hintaan 50 

€/henkilö. Uppikselle mahtuisi 130 ihmistä samaan saliin. Maaliskuun 23. päivää kysytty 

alustavasti. Päätetään varata uppis mikäli ehdot täyttyvät. Laakso tekee koonnin kaikista 

tapahtumaan liittyvistä yksityiskohdista uppiksen vastattua. Pohditaan toimikunnan 

pystyttämistä gaalaa varten. 

16. Ympäristöasiat 

17. Hyväntekeväisyys 

18. Kulttuuri 

- 2.11.2017 Viini- ja juustoilta. Kaikki kunnossa, Kivilähde hoitaa asioita. 

- Kulttuuriexcu. Ei uutta tietoa. 

19. Sopoasiat  

- 22.11.2017 Naurujooga sh 355. Kaikki halukkaat osallistujat tervetulleita, ainoastaan tila 

rajoittaa osallistujamäärää. 



  

20. Kv-asiat 

- 14.11.2017 KV-tapaaminen. Katkolaiset pääsevät tutustumaan LLEES-opiskelijoihin 

dedispiirin jälkeen. Hornborgin on toivottu tuovan paikalle haalarit ja college-paita. Tehdään 

tapahtuma facebookkiin. 

-  Duunisafarin konseptiin on vaikeaa ottaa mukaan katkon ulkopuolisia ihmisiä. Seuraava 

mahdollisuus hakea duunisafariin maaliskuussa. Mietitään miten olisi mahdollista osallistaa 

LLEES-opiskelijoita. 

21. Ulkosuhdeasiat 

22. Tila-asiat 

- Ojama on hankkinut maunoon siivousvälineitä. 

23. Wirike 

- Lehti tulossa. 

24. Viikkotiedotteeseen  

- Excutapahtuma 

- Päivystys 

- Syyskokous 

- Deadline-piiri 

- Kv-juttu 

25. Muut esille tulevat asiat 

26. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja tekee doodlen 

27. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 17.57 

 

 

 

___________________  

Johanna Ojama 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


