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Hallituksen kokous 02/18  
Pöytäkirja 
 
Aika:   16.1.2018 kello 16:27-17:58. 
Paikka:  Maunon edusta (Educariumin 4krs.) 
Paikalla:  Lassi Rantanen, Tira Kivilähde, Annika Dahlqvist, Jessica Jormanainen, Julia Kuitunen, Meri Kärki, Rosa 

Auramo (poistui kohdassa 14), Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Veera Oksa 
Poissa:  Goran Ivanis, Helmi Puustinen 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 16:27. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 01/18 tarkastaminen 

- Lisätään tarkennus VIP-kortteihin 

- Sekä korjataan virhe kohdassa 6: päivämäärä 23.1. ei 23.2. 

5. Ilmoitusasiat  

- Jussi ”maskotti” Larvala on vierailevana tähtenä paikalla kokouksessa. 

- Hallituksen jäsenistä otettu kuvat Katkon nettisivuille. 

- Rantanen ja Auramo käyneet pankissa. 

- Kämppä-approt hallituksen jäsenille tulossa kevään aikana. 

6. Menneet tapahtumat 

- Pikkulaskiaispäivystykset maanantaina 15.1. ja tiistaina 16.1. sujuivat hyvin. Jäljelle jäi 

kahdeksan lippua, jotka päätetään myydä pois tulevissa päivystyksissä. Myydyt liput jaetaan 

23.1. college-päivystyksen yhteydessä, sillä toimitus on viivästynyt.  

7. Talousasiat 

- Hyväksytään naamiositsien kulujen tasauslasku 36,40 euroa. Saaja Kanta ry. 

8. Kopoasiat 

- Valmisteluryhmän kokous, jossa käytiin läpi kurssipalautetta ja tulevaisuuden kurssien 

muutoksia. Palautetta käytiin hyvin läpi ja niihin puututaan nyt.  

- Tiedekunnan uudet toimikunnat: YVV (yhteiskunnallinen vuorovaikutus), johon Katkon 

puheenjohtaja jäseneksi, ja Alumni -työyhteisötoimikunta, jonne toivotaan myös 



opiskelijaedustaja. Sovittu tapaaminen 25.1. klo 12. huoneessa 429. Puheenjohtaja, 

varapuheenjohtaja ja työelämävastaava paikalle.  

9. Index-asiat  

- Indexin ja Opexin yhteinen cv-klinikka 6.2., josta tulee myöhemmin lisää infoa. 

- Indexin hallitussitsit 31.1., joihin Katkon ilmoittautumisen hoitaa Index-vastaava. 

Ilmoittautumisia kerätty hallituksen kokouksessa 16.1.  

Tarkoitus ottaa pukeutumisessa huomioon ainejärjestön väri. Keskustellaan aiheesta lisää 

hallituksen WhatsApp -keskustelussa.  

- Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta on pyytänyt Indexiltä kommenttia opiskelijavalinnan 

pisteytystyökalusta todistusvalintaan liittyen. Hallituslaiset (erityisesti koulutuspoliittiset 

vastaavat) tutustuvat kannanottoon itsekseen ja tarvittaessa kommentoivat sitä sähköpostin 

välityksellä Tira Kivilähteelle tai Julia Lintuselle. 

10. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Cv-klinikka: otettu yhteyttä, mutta vastausta ei ole vielä saatu.  

- Tapaaminen sovittu 9.2. Specia -vastaavien kesken. 

11. Sopo & liikunta-asiat 

- Päätetään järjestää tammikuun hengailuilta viikolla 5. Ohjelmassa lautapelien pelailua. 

• Sopovastaava Saarinen hoitaa tapahtuman ja tilan (seminaarihuone 355) 

varauksen. 

- Keväällä Campussport cupin turnaukset jatkuvat. Enempää infoa ei ole vielä saatu. 

12. Toimikunnat 

- Katkon Gaala -toimikunta 

•  Jatkot Aalto -yökerhossa. Sisäänpääsy jonon ohi ilmaiseksi klo 00:30 asti. 

•  Tapahtuma julkaistu Facebookissa ja Instagramissa. 

•  Julisteet valmiit ja toimitetaan Saralle. 

•  I/O Speksin bändi alustavasti lupautunut soittamaan gaalaan. 

•  Päätetään hakea TYY:n erillisavustus gaalaa varten. 

•  Puhujat: mahdollisesti yksi Katkolta, yksi henkilökunnasta ja yksi alumneista 

- Duunisafari: kokous torstaina 18.1. johon työelämävastaavat osallistuvat. 

13. Tulevat tapahtumat 

- Katkon & Opexin ystävänpäiväsitsit & baaribileet  

•  Sisäänpääsy: sitsaajat ilmaiseksi, Katkon ja Opexin jäsenet 2 euroa, muut 3 euroa. 

•  Julisteet painossa. 

•  Merkki tilattu (300 merkkiä: 233,38 euroa). 

•  Facebook -tapahtuma tulossa lähiaikoina. 

- Kasvisristeily 2018 järjestetään 5.-6.4. Risteily on 23h -risteily Turusta Baltic Princessilla 

(Liikennöivä yhtiö Tallink Silja). Mentor Tampereelta on kasvisristeilyn 2018 järjestäjä. 

14. Tiedotus 



- Päätetään julkaista tapahtumakalenteri vasta helmikuussa. 

- Hallituksen kuvat päivitetään Katkon nettisivuille. 

- Visuvastaavan ja SKOL-vastaavan toimenkuvien päivitys Katkon nettisivuille. 

- Päätetään tehdä esittelyjuliste uudesta hallituksesta, joka toimitetaan Maunoon, Indexin 

jäsenjärjestöille ja Facebookkiin. 

- Viikkotiedotteeseen tulevat asiat 

•  Katkon lautapeli-ilta 29.1. 

•  (Katkon gaalan mainostus). 

•  Wirikkeen päätoimittajan rekrytointi. 

•  College-päivystys + Pikkulaskiaisen lippujen nouto. 

15. Maunon siivous ja helmikuun päivystys 

- Rantanen hoitaa listan siivousvuoroista.  

- Tammikuun siivousvuoron hoitavat Saarinen ja Kuitunen. 

- Helmikuun päivystys 6.2. 11:45-12:15 (Rantanen, Kuitunen, Pajunen ja Saarinen). 

16. Muut esille tulevat asiat 

- Hallituksenvaihtoilta Kortteliravintola Kertussa 30.1. klo 18:00. 

17. Seuraava kokous 

- 25.1. klo 16-18 

18. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 17:58. 

 

 

 

 

 

 


