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Hallituksen kokous 13/18 
Pöytäkirja 
 
Aika:   Ti 3.4. klo 10:08-11:54 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 1 
Paikalla:  Lassi Rantanen, Goran Ivanis (saapui kohdassa 6), Annika Dahlqvist, Julia Kuitunen, Rosa Auramo, 

Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Veera Oksa, Tira Kivilähde (saapui kohdassa 12), 
Poissa:   Helmi Puustinen, Jessica Jormanainen, Meri Kärki 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 10:08. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisätään esityslistaan kohtaan 12. Tulevat tapahtumat: kasvisristeily. 

4. Pöytäkirjan 12/18 tarkastaminen 

- Hyväksytään pöytäkirja muutoksitta. 

5. Ilmoitusasiat  

- TYYn toiminta-avustus tehty 

i. Rantanen ja Pajunen tehneet hakemuksen.  

ii. Hakemuksen rakenne ollut hieman outo: vähän kirjoitustilaa, yksiselitteiset 

vastausvaihtoehdot ym. Rantanen lähettänyt palautetta hakemuksen rakenteesta. 

iii. Rantanen tallentanut hakemuksen hallituksen Driveen. Palataan hakemukseen 

ennen syyskokousta seuraavan vuoden suunnittelua varten. 

- Deadline piiri järjestetään mahdollisesti kahdesti vappua edeltävällä viikolla. 

6. Menneet tapahtumat 

- Kevätkokous 27.3.  

i. Kevätkokouksen pöytäkirja valmis tarkastajia varten. Kuitunen lähettää pöytäkirjan 

Saariselle ja Kärjelle tarkastettavaksi. 

ii. Edellisten vuosien kevätkokousten ja syyskokousten pöytäkirjat etsitään ja lisätään 

Katkon nettisivuille omaan kansioonsa.  

- Deadline-piiri 28.3.  

i. Osallistujia noin kymmenen. 

- Kv-ilta 29.3. 



i. Osallistujia yhteensä noin 15.  

7. Talousasiat 

- Kassakoulutus 

i. Hankitaan uusi päivystysvihko. Päivystysvihkoon merkitään päivämäärä, myydyt 

tuotteet ja päivystyksen yhteissumma.  

ii. Kassavihkoon ei tarvitse tehdä merkintöjä muiden kuin Rosan.  

iii. Myyntivihkoon merkitään aina päivystyksessä myydyt tuotteet eritellysti: 

päivämäärä, tuotteiden määrä ja yhteissumma. 

iv. Tarkemmat ohjeet löytyvät hallituksen Drivesta. 

- Kuittien hyväksyminen 

i. Hyväksytään Katkon kortilla tehty maksu lahjakorteista (300€) I/O-Speksin bändille 

palkkioksi Katkon Gaalassa esiintymisestä. 

ii. Hyväksytään Katkon kortilta tehty maksu kevätkokouksen tarjoiluista 23,68€. 

- Katkon Gaala 

i. Päätetään alustavasti maksaa ruoka-allergikoille pääruuan hinta takaisin 

korvauksena aiheutuneesta haitasta. Palataan asiaan, kun saadaan Koululta uusi 

kuitti. 

8. Kopoasiat 

- Katkon esittely TYYn uuden opiskelijan oppaaseen 

i. Rantanen vastaa, että olemme kiinnostuneita.  

- Alumnipäivän ständi 19.4. kello 15-18 

i. 3-4 hallituslaista paikalla samaan aikaan. 

ii. Rantanen, Dahlqvist, Pajunen, Auramo ja Oksa vapaaehtoisia ständille. 

iii. Ständillä kerätään tietoja alumnipankkiin, myydään Katkon tuotteita (kangaskasseja, 

haalarimerkkejä yms.), sekä mahdollisesti kierrätetään alumneja pitkin tiedekuntaa. 

iv. Rantanen ilmoittaa Katkon osallistumisen Anteroiselle. 

 

Pidetään tauko ajassa 10:58-11:05 

 

9. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Katkolle LinkedIn 

i. Päätetään luoda Katkolle oma yrityssivu LinkedIn:iin. 

ii. Työelämävastaavat luovat Katkolle oman LinkedIn:in. 

- Excel koulutus 23.4. kello 9-11, jonka jälkeen Katkon brunssi 11.30-13.30. 

i. Dahlqvist selvittää tilan suuruuden, jotta tiedetään, kuinka monta osallistujaa 

mahtuu mukaan. Lisäksi Dahlqvist luo tapahtuman tämän viikon aikana. 

10. Sopo & Liikunta-asiat 

- CS-cupin pesäpalloturnaus 

i. Osallistujia ilmoittautunut vain kolme. 



ii. Jos osallistujia ei saada tarpeeksi, järjestetään korvaava liikuntatapahtuma/-

tapahtumia myöhemmin keväällä. Alustavasti mietitty pihapeliturnausta, 

lentopallolajikokeilua ja pesäpalloa. 

- Tulevat DL-piirit 

i. Maanantaina 16.4. kello 10-13. 

ii. Keskiviikkona 18.4. kello 11-14. 

11. Index-asiat  

- Ei uutta ilmoitettavaa. 

12. Tulevat tapahtumat 

- Huhtikuun päivystys poikkeuksellisesti tiistaina 10.4. 

- Kopokaljat mahdollisesti Proffan kellarin kabinetissa 17.4. 

- Viinijooga 19.4. 

- Huhtikuun hengailu: brunssi 23.4. 

- TYK & Katkon Beer Pong 24.4. kello 18-22, Q-talon alakerrassa.  

- Kiitosbileet 9.5. 

13. Tulevista iltakouluista päättäminen 

- Rantanen luo ajankohdasta Doodle-kyselyn. 

- Tyytyväisyyskysely 

i. Viime vuoden tyytyväisyyskyselyn läpi käyminen ja sen pohjalta tämän vuoden 

kyselyn laatiminen/suunnittelu.  

- Nettisivut käydään läpi pienemmällä porukalla. 

14. Tiedotus 

- Viikkotiedotteeseen:  

i. Päivystys 10.4. 

ii. Katkon ja Opexin pesäpalloturnaus 

iii. Katkon I/O-Speksi näytös 12.4.  

iv. Specia myöntää kaksi 500 euron gradustipendiä. Haku on nyt auki.  

v. Viinijoogan ilmoittautuminen 

vi. Excel koulutus. Infoa tulossa myöhemmin lisää. 

- Julkaistaan Katkon vapputapahtumat Facebookissa.   

15. Muut esille tulevat asiat 

- Teekkarit (Digit & Nucleus) pitävät vappuna 24.4. kierroksen, jossa he kiertävät 

mahdollisimman monien muiden ainejärjestöjen tiloissa.   

- Katkon jäsenten ja KV-opiskelijoiden yhteinen toimintakenttä suunnitteilla. 

16. Seuraava kokous 

- Rantanen luo Doodle-kyselyn kahden seuraavan viikon kokouksista.  

17. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 11:54. 

 



 

 

___________________  

Lassi Rantanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


