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Hallituksen kokous 11/18 
Pöytäkirja 
 
Aika:   Maanantai 19.3.2018 kello 12:14-14:02 
Paikka:  Macciavelli kabinetti 2 
Paikalla:  Lassi Rantanen, Tira Kivilähde, Annika Dahlqvist, Helmi Puustinen, Jessica Jormanainen, Julia 

Kuitunen, Meri Kärki (poistui kohdassa 9), Rosa Auramo, Sofia Saarinen (poistui kohdassa 9), Veera 
Oksa 

Poissa:   Sara Pajunen, Goran Ivanis 

  

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 12:14. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

4. Pöytäkirjan 10/18 tarkastaminen 

- Korjataan kohtaan 11. Toimikunnat 

i. Työyhteisötoimikunta, ei Edugrow. 

- Korjataan kokouksen päättymisen kellonaika 13:44 ei 12:44. 

- Korjataan kohtaan 6. Iltakoulu 

i. Kannuste jäsenrekisterin päivittämiseen ei alumnipankkiin.  

Budjetointi palkintoon jäsenrekisteriin liittymisestä 30 e. 

5. Ilmoitusasiat  

- Katkon ryhmälipunmyynnin I/O-Speksin liput myytiin puolessa tunnissa loppuun. Ensi 

vuonna lippuja voitaisiin ottaa Katkolle enemmän. Nyt lippuja myytiin 40kpl. 

- Tänään 19.3. on Minna Canthin päivä. 

6. Menneet tapahtumat 

- Katkon Gaala 

i. Ilta sujui pääpuolin todella hyvin. Joistain asioista Saarinen laittaa Koululle 

reklamaatiota.  

ii. Kuvaajan ja I/O-Speksin bändin palkkiot vielä maksamatta.  

- Deadlinepiiri  

i. Osallistujia Katkolta kahdeksan ja Opexilta kaksi. 



ii. Toivomuksena, että deadlinepiiri järjestettäisiin useammin. Järjestelyistä sovittava 

tarkemmin Opexin kanssa, jotta järjestysvastuu ei jää pelkästään Katkon vastuulle. 

Tilan varaus hoidettava jatkossa aikaisemmin, jotta saadaan käyttöön 

seminaarihuone.  

- Ruisrocksitsit 

i. Järjestelyt sujuivat muiden järjestöjen kanssa todella hyvin. Yhteistyötä jatkossakin 

ehdottomasti kyseisten ainejärjestöjen kanssa. Harkintaan excun järjestämistä 

Otaniemeen tulevaisuudessa. 

7. Talousasiat 

- Hyväksytään kuitit 

i. Päätetään maksaa Oksalle sitsitarvikkeista 13,26€. 

ii. Päätetään maksaa Saariselle bingokoneesta 33,99€ ja gaalan ruusuista 20,80€ ja 

palkinnoista 16,42€. Eli yhteensä 71,21€. 

iii. Maksetaan Elisa Suitialalle takaisin 15€ väärälle tilille maksetusta sitsimaksusta ja 

ohjataan hänet maksamaan sitsimaksu oikealle tilille (Fobia ry). 

- Laskutetaan kasvatustieteiden laitosta haalarimerkeistä 192,48€. 

- Budjetoidaan kevätkokouksen tarjoiluihin 20€. 

- Budjetoidaan bingoillan palkintoihin 5€. 

- Gaalan palkkiot kuvaajalle ja bändille 

i. Rantanen hankkii Bändille S-ryhmän 300€ lahjakortin. 

ii. Selvitetään kuvaajan palkkion muotoa. 

8. Kevätkokous 2018  

- 27.3. kello 17 alkaen Edu 2:ssa. 

- Rantanen laittaa kevätkokouksen kutsun jäsenistölle tänään sähköpostilla ja ilmoitustaululle. 

- Turun kasvatustieteiden Klubi Katko ry:n hallitus päättää päätösvaltaisessa ja laillisessa 

hallituksen kokouksessa 19.3.2018 allekirjoittaa yhdistyksen tilipäätöksen tilikaudelta 

1.1.2017-31.12.2017. Tilinpäätös sisältää tuloslaskelman, taseen ja toimintakertomuksen. 

- Hallitus paikalle ennen kevätkokousta jo 16.30 valmistelemaan kokouksessa tarjottavia 

herkkuja. 

- Edellisen hallituskauden talousvastaava Jenni Järviö tulee esittelemään tilikertomuksen 

jäsenistölle kevätkokouksessa.  

- Toimintakertomus käydään kokouksessa yhdessä läpi. 

9. Kopoasiat 

- Terveiset halloped-koordinaattoreiden kokouksesta viime viikolta:  

i. Mikäli Katkolla tarvetta, kannattaa hakea Universitas-rahaa.  

ii. Vuoden opintojakso ja vuoden opettaja äänestys alkaa maaliskuun ja huhtikuun 

vaihteessa. 

- YVV- ja alumnitoimikunnan kokous viikolla 11 

i. Hyväksyttiin alumnipäivän ohjelma. Ohjelmaan saattaa tulla vielä päivityksiä.  



1. Tähän mennessä sovittu kolme luentoa, työpajoja ja ständejä.  

2. Katkolta myös oma ständi kello 15-18.  

3. Illalla mahdollisuus mennä syömään Panimoravintola Kouluun.  

4. Kaikki opiskelijat ovat tervetulleita alumnipäivään. 

5. Dahlqvist ilmoittaa alumnipäivän suunnitteluryhmälle, että Specialta tulee 

oma ständi. 

10. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Excel-koulutus  

i. Alli Alho on vahvistanut excel-koulutuksen ajankohdaksi 23.4. kello 9-11.  

Dahlqvist ja Jormanainen selvittävät tilan, jossa koulutus järjestetään. 

- Alumnipankin luonnos Drivessa. 

11. Sopo & Liikunta-asiat 

- Vastaavat eivät ole paikalla. 

12. Index-asiat  

- Karuselli-lippuja myynnissä tällä viikolla Educariumin aulassa. 

13. Maunon pullonpalautus 

- Alustavasti mietitty, että kahvikassasta ja pullonpalautuksesta saadulla tuotolla katetaan 

ensin Maunon kahvikulut ja sen jälkeen ylijäämä lahjoitetaan myöhemmin äänestettävään 

kohteeseen. Auramo ehdottaa tätä Opexille.  

14. Vapun alustava suunnittelu  

- Kivilähde varmistaa Indexin vapun aikataulun.  

- Joko tiistaina 24.4. tai torstaina 26.4. Katkon tapahtuma. Mahdollisesti yhteistyössä jonkin 

muun ainejärjestön kanssa. 

- Katkon oma piste vapunpäivänä vartiovuorenmäelle. 

15. Vuosijuhliin menijät  

- Erikeepperi 21.4. 

- Kompleksi 14.4.  

- Saarinen, Pajunen, Kuitunen ja Auramo innokkaita edustamaan.  

Keskustelevat keskenään ketkä edustavat missäkin. 

16. Tulevat tapahtumat 

- Bingo 

i. Bingokone ostettu. Palkintoihin budjetoidaan 5€. 

- Deadline piiri 28.3. 

- Viinijooga 19.4. 

- Kv-ilta 29.3. kello 17. 

17. Tiedotus 

- Viikkotiedotteeseen:  

i. Kevätkokous 

ii. Deadlinepiiri 



iii. KV-ilta 

iv. Pääsiäinen 

v. Mainostetaan AKK:n ilmaista Vakava-valmennuspakettia.  

18. Muut esille tulevat asiat 

- SKLUBI pyysi tarjoilijavaihtoa, kieltäydymme kohteliaasti huonon ajankohdan vuoksi. 

- Mia Fast lähettänyt viestiä Reilun kaupan korkeakouluprojektista. 

- SKOL-vastaavien tapaaminen 5.4. 

19. Seuraava kokous 

- Rantanen tekee Doodlen kahdesta seuraavasta kokouksesta. 

20. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 14:02. 

 

 

 

___________________  

Lassi Rantanen 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


