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Hallituksen kokous 10/18 
Pöytäkirja 
 
Aika:   Tiistai 13.3. kello 12:06-13:44 
Paikka:  Katkon toimisto 
Paikalla:  Lassi Rantanen, Tira Kivilähde, Goran Ivanis (poistui kohdassa 14), Annika Dahlqvist, Jessica 

Jormanainen, Julia Kuitunen, Meri Kärki, Rosa Auramo, Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Veera Oksa 
Poissa:   Helmi Puustinen 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 12:06. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään. 

4. Pöytäkirjan 9/18 tarkastaminen 

- Hyväksytään. 

5. Ilmoitusasiat  

- Puheenjohtajien neuvoston bileet torstaina kello 20 Marilynissä. Tapahtumaan tervetulleita 

myös tapahtumajärjestäjät. 

- Oksa ja Kivilähde ovat saavuttaneet kasvatustieteen kandidaatin tutkinnot.  

6. Menneet tapahtumat 

- Päivystys 6.3.  

i. Kassassa pieni heitto (1,5€), mutta asia on nyt korjattu. 

ii. Laulukirjoja ja merkkejä myyty useampia kappaleita päivystyksessä. 

- Iltakoulu 7.3. 

i. Excel-koulutus järjestetään mahdollisesti huhtikuussa.  

ii. Ensiapukoulutus järjestetään syksyllä. Tapahtuman suunnittelu hoidetaan jo kevään 

aikana. Saarinen kartoittaa mahdollisia vetäjiä tapahtumalle.  

iii. Word-koulutus järjestetään mahdollisesti lokakuussa. Tapahtuma suunnattu 

ensisijaisesti fukseille, mutta avoin myös muille. Koulutuksen pitävät opiskelijat itse, 

ei ulkopuolinen taho. 

iv. Yhteistyö kemistien kanssa 

a. Sitsit ja bileet lokakuussa mahdollisesti viikolla 42 tai 43.  



v. Jäsenrekisterin päivittäminen & alumnipankki  

a. Kerätään tietoja alumnipankkia varten alumneilta ja jo pian valmistuvilta 

katkolaisilta. Tehdään tietojen keräämistä varten lomake ja seloste. 

Rantanen tekee selosteen ja julkaisee sen hallituksen Driveen. 

b. Kerätään tietoja myös jäsenrekisterin päivittämistä varten. 

Käytännön toteutusta vielä mietittävä. Tehdään tietojen keräämistä varten 

lomake ja seloste. Rantanen tekee selosteen ja julkaisee myös sen 

hallituksen Driveen. Kannusteeksi jäsenrekisteriin liittymisestä mietitty 

lahjakorttia, joka arvottaisiin liittyjien kesken, arvo 30€. 

vi. Kopokysely 

vii. Tapahtumat myös englanniksi & tapahtumaloki 

i. Kevätkokouksen tapahtuma julkaistu Facebookissa. Ivanis hoitaa 

tapahtumakuvauksen kääntämisen englanniksi tällä viikolla. 

ii. Tapahtumalokin päivittäminen Drivessa. Jatkossa kaikki tapahtumat kirjataan 

tapahtumalokiin. 

viii. Pullonpalautus 

a. Auramo on ottanut yhteyttä Opexiin asian suhteen. Vastausta ei ole vielä 

tullut. 

7. Talousasiat 

- Hyväksytään kuitit  

i. Päätetään maksaa Saariselle 20,29€ Gaalan palkinnoista. 

ii. Päätetään maksaa 192,48€ HEF Group Oy:lle Katkon gaalan haalarimerkeistä. 

iii. Päätetään maksaa Rantaselle 50€ vuosijuhlaedustuksesta. 

iv. Hyväksytään Katkon kortilta maksu sitsitarvikkeista 35,67€. 

v. Hyväksytään Katkon kortilta osa Fobian vuosijuhlalahjasta 4,65€. 

vi. Hyväksytään I/O-Speksille tehty maksu 400€. 

vii. Budjetoidaan 30€ Katkon omaan bingokoneeseen. 

- Budjetoidaan 30€ alumnipankkiin liittyvien kesken arvottavaan lahjakorttiin. 

8. Kopoasiat  

- Ei uutta ilmoitettavaa. 

9. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Ei uutta ilmoitettavaa. 

10. Sopo & Liikunta-asiat 

- Katko ei osallistu futsalturnaukseen, koska ei saatu tarpeeksi pelaajia. 

- Kärki kyselee jäsenistöltä kiinnostusta tuleviin pesäpallo- ja salibandyturnauksiin. 

11. Toimikunnat  

- Katkon gaala  

i. Gaala tämän viikon perjantaina 16.3. kello 18 alkaen. 

ii. Järjestelyt sujuvat todella hyvin.  



iii. Lipunpidike puuttuu vielä.  

iv. Istumajärjestys tehdään keskiviikkona.  

- Työyhteisötoimikunta kokoontuu tiistaina 14.3.  

- YVV- ja alumnitoimikunta kokoontuu perjantaina 16.3.  

12. Index-asiat  

- Breakfast club keskiviikkona 14.3. Tarjolla itsetehtyjä sämpylöitä ja muita herkkuja.  

- Lähiöbussikierros myytiin loppuun 20 sekunnissa. 

- Beerpong -turnaus järjestetään vasta myöhemmin syksyllä. 

- Index ja Lex järjestävät yhteisen rastikierroksen torstaina 5.4. 

- Indexin excu 17.-21.9. Dubliniin. Ilmoittautuminen alkaa perjantaina 16.3. kello 12. 

- Indexin kalenteri tulee Educariumin ilmoitustaululle, kun ilmoitustaululle tulee tilaa. 

- Kevätkokous keskiviikkona 21.3. Kivilähde edustaa Katkoa ja tarvitsee mukaansa valtakirjan. 

13. Wirike-asiat 

- Iltakoulussa tullut esille muutamia kirjoitusaiheita 

i. Paskavitsi-palsta. Saarinen ja Oksa hoitavat vitsien kokoamisen. 

ii. LLEES-opiskelijoihin otettu yhteyttä ja heistä ilmoittautunut viisi vapaaehtoista 

kirjoittajaa. 

iii. Joulu- ja vappukyselyn toteuttaminen.  

14. Tulevat tapahtumat 

- Ruisrock-sitsit 14.3. 

i. Järjestelyt hyvällä mallilla. 

ii. Jatkot Vegasissa Haluan miljonääriksi -bileissä.  

- Deadline piiri keskiviikkona 14.3.  

i. Paikka vielä auki. Saarinen selvittää tänään.  

- Hengailuilta 20.3.  

i. Saarinen ja Kuitunen käyvät hankkimassa Katkolle oman bingokoneen.  

- Katko & LLEES 29.3.  

i. Tapahtuma julkaistaan tänään. 

ii. Seuraava tapaaminen perjantaina 16.3. 

- Kevätkokous 27.3.  

i. Facebook tapahtuma julkaistu. 

ii. Pajunen toimii puheenjohtajana, mikäli muita vapaaehtoisia ei ilmene. 

- Viinijooga 19.4.  

i. Kuitunen selvittää, mikäli tapahtuman hinnassa olisi joustovaraa. 

15. Tiedotus 

- Viikkotiedotteeseen:  

i. Gaalan sujuminen 

ii. Karuselliliput 

iii. Sivuainemessut 20.3. 



iv. Hengailuilta 20.3. 

16. Muut esille tulevat asiat 

- Maunon maaliskuun siivousvuoron hoitavat Jormanainen ja Pajunen.  

- Tutorhaastatteluiden valintojen painotukset. Hallitus on päättänyt tietyt asiat ja välittänyt ne 

tutorvastaavalle. 

- Vuosijuhlakutsuihin palataan ensi viikon kokouksessa. 

- Pajunen tekee e-kortit vuosijuhlille, joihin ei saada edustajia. 

17. Seuraava kokous 

- Maanantaina 19.3. kello 12 alkaen. 

18. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 13:44. 

 

 

 

___________________  

Lassi Rantanen 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


