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Hallituksen kokous 3/18 
Pöytäkirja 
 
Aika:             25.1.2018 kello 16:04-17:47. 
Paikka:            Maunon edusta 
Paikalla:  Lassi Rantanen, Tira Kivilähde, Annika Dahlqvist, Helmi Puustinen, Jessica Jormanainen, Julia Kuitunen, 

Meri Kärki, Rosa Auramo, Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Veera Oksa 
Poissa:  Rosa Auramo, Goran Ivanis 
  
 
Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 16:04. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista seuraavalla muutoksella: 

i. Lisätään kopo-asioihin kohta: Tapaaminen laitoksen hallituksen kanssa liittyen uusiin 
toimikuntiin 25.1. 

4. Pöytäkirjan 2/18 tarkastaminen 

- Hvväksytään seuraavin muutoksin: 
i. SKOOL Æ SKOL 

ii. Korjataan YVV- ja alumnitoimikunta 

iii. Työyhteistötoimikunta 

5. Ilmoitusasiat 

- Katkon vanha puheenjohtaja Jonna keitti hallituslaisille kahvit.   

6. Menneet tapahtumat 

- Pikkulaskiais- ja Collegepäivystys 23.1. 

i. Loputkin liput on nyt myyty. Kaikkia lippuja ei ole vielä noudettu. 

ii. Colleget pääosin noudettu. 
- Sitsilipunmyynti 

i. Toinen lipunmyynti maanantaina 29.1., jossa myydään loput liput. 

- TYY:n suuri koulutuspäivä 23.1. 

i. Hallituksesta osallistui koulutuspäivään kymmenen (10) henkilöä. 

ii. Yleispätevää informaatiota, suurin osa tuttua asiaa. 

iii. Johtajakoulutus oli todella hyvä! 



iv. Palautetta koulutuspäivästä voi antaa osoitteessa www.tyy.fi/koulutuspalaute. 

7. Talousasiat 

- Hyväksytään Katkon kortilta tehdyt PRH:n ja Wordpressin maksut 

i. 20 euroa nimenkirjotusoikeuden muutoksista patentti- ja rekisterihallitukselle  

ii. 99 euroa Wordpressille vuosittaismaksu nettisivun ylläpidosta. 

- Budjetoidaan kymmenen (10) euroa Duunisafarin julisteita varten. 

- Budjetoidaan kymmenen (10) euroa lautapeli-illan tarjoiluita varten. 

8. Kopoasiat 
- Uudet varajäsenet valmisteluryhmään: Meri Kärki ja Lassi Rantanen. Seuraava kokous 

tiistaina 13.2. klo 14:00, johon osallistuu hallituksesta Kärki. 

i. Kokouksessa käsitellään mm. opiskelijoiden ohjaamista.  

ii. Kopot järjestävät opiskelijoille yhteisen kokouksen 7.2., jossa keskustellaan 

opiskelijoiden ohjaamisesta, jonka pohjalta luodaan ehdotus valmisteluryhmän 

kokoukseen. 

- Peppi-järjestelmä tulossa käyttöön uuden opetussuunnitelman myötä. 

- Valmisteluryhmän opiskelijapalaute on välitetty henkilökunnalle Eklundin ja Jauhiaisen 
toimesta. 

- Tapaaminen laitoksen ja hallituksen kanssa pidetty 25.1. liittyen uusiin toimikuntiin.  

i. Rantanen, Pajunen ja Dahlqvist ovat kokoustaneet Anu Warinowskin ja Ulla Kiviahon 

kanssa. Kokouksessa keskusteltiin uusista toimikunnista. 

YVV- ja alumnitoimikunnan tarkoitus on luoda tiedekunnan puolesta 

alumniyhteistyötä. Tulossa alumnipäivä 19.4. YVV ja alumnitoimikunnassa mukana 

Rantanen. 

ii. Työyhteisötoimikunnan tarkoituksena edistää tiedekunnan alla toimivien tahojen 

yhteistyötä.  
iii. Toimikuntiin haetaan osallistujia. Kopot hoitavat kasvislistalle hakukuulutus kahden 

viikon sisällä. 

Hallituksesta Dahlqvist ja Pajunen alustavasti myös kiinnostuneita osallistumaan 

toimikuntaan. Toimikunnan jäsenet ilmoitetaan myöhemmin hallituksen toimesta 

Warinowskille.  

iv. YVV- ja alumnitoimikunnan ensimmäinen kokous 29.1. Työyhteisötoimikunnan 

kokouksen ajankohdasta ei vielä tietoa.  

 
Pidetään tauko ajassa 16:55-17:01. 

 

9. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Cv-klinikka järjestetään tiistaina 13.2. klo 10:00-16:00. 

i. Cv-valokuvaus 12:00-14:00 cv:tä varten. Pajunen hoitaa kuvauksen. 

- Specia-vastaavat tapaavat 9.2. Piia Järvisen liittyen alumnitoimintaan.  



10. Sopo & Liikunta-asiat 

- Alkukevään liikuntakokeilu 

i. Facebookissa ollut kysely halukkuudesta eri lajeihin. 

ii. Päätetään alustavasti järjestää kyselyn perusteella paintball-lajikokeilu helmikuun 

loppupuolella (vk 8/9) Tarkka päivämäärä päätetään lähempänä. 

11. Toimikunnat  

- Gaala  

i. Hinnat varmistuneet 
ii. Tapaopas julkaistu 

iii. Specia ei sponsoroi gaalaa 

- Duunisafari-info 12.2. 13:00-13:30.  

12. Index-asiat  

- Kuulumiset Indexin & Katkon puheenjohtajiston tapaamisesta (17.1.) 

i. Keskusteltiin Katkon ja Indexin välisistä suhteista. 

ii. Suunnitteilla jäsenjärjestöjen yhteistoimintaa vappuna. 

iii. Vujutoimikunta kokoustaa 1.2., avoin kaikille. 
iv. Indexin & Opexin Cv-klinikka 6.2. 

v. Lähiökierros maaliskuun lopulla.  

13. Ulkosuhteet 

- Kasvisristeilyn rasti (DL. 31.1.) 

i. Ulkosuhdevastaava Puustinen ilmoittaa Katkon rastin: musisoi munakoisoon tai 

tukkihumala+seksiasento.  

14. Tulevat tapahtumat 

- Katkon lautapeli-ilta 29.1. Varattu seminaarihuone 355. Omat lautapelit mukaan 

tapahtumaan. Saarinen käy kaupassa budjetoinnin mukaisesti.  
- Katko & Opexin ystävänpäiväsitsit ja baaribileet 14.2. 

i. Ensimmäisessä lipunmyynnissä myyty lippuja seuraavasti: Katkolle 19 ja Opexille 37. 

ii. Laulunjohtajiksi Katkolta näillä näkymin hallituksen tapahtumavastaavat Puustinen ja 

Oksa. Lisäksi yksi laulunjohtaja tulee Opexilta.  

- Tiedekuntapäivä 15.2. Rantanen ja Pajunen osallistuvat. 

15. Tiedotus 

- Viikkotiedotteeseen: Indexin vujutoimikunta 

- Duunisafari-info 
- Cv-klinikka päivämäärät 

- Sitseille toinen lipunmyynti maanantaina. 

- Tiedekunnan toimikuntien hakukuulutus opiskeijajäsenistä.  

- Kasvisristeilyn päivämäärä, save the date -tyylillä ja tieto siitä, että Facebook tapahtuma on 

tulossa.  

16. Muut esille tulevat asiat 



- Saarinen ja Pajunen hoitavat hallituksen kuvat Katkon nettisivuille. 

17. Seuraava kokous 

- 30.1. klo 12:00, hallituskuvan ottaminen ennen kokousta 11:45. 

- Doodle-kysely luotu kokouksesta 5/2018. 

18. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 17:47. 

 

 
 

___________________  

Lassi Rantanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 
 


