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Hallituksen kokous 16/18 
Pöytäkirja 
 
Aika:   Tiistai 24.4. klo 12:10-13:33 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 2 
Paikalla:  Lassi Rantanen, Tira Kivilähde, Annika Dahlqvist, Jessica Jormanainen, Julia Kuitunen, Meri Kärki, Sara 

Pajunen 
Poissa:   Helmi Puustinen, Rosa Auramo, Sofia Saarinen, Veera Oksa, Goran Ivanis 
 

  

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 12:10. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisätään kohtaan 6. Menneet tapahtumat: Alumnipäivä 19.4. 

4. Pöytäkirjan 15/18 tarkastaminen 

- Tarkastetaan ensiviikon kokouksessa. 

5. Ilmoitusasiat  

- Teekkarit vierailulle tänään tiistaina 24.4. 

6. Menneet tapahtumat 

- Kopokaljat 17.4.  

i. Paikalla seitsemän osallistujaa, joista kaksi oli hallituksen ulkopuolisia jäseniä. 

ii. Kyselyyn ei ole vielä tullut yhtään vastausta. 

- DL-piiri 18.4. 

i. Paikalla vain muutama osallistuja. Tämän kevään viimeinen deadline-piiri. 

- Viinijooga 19.4. 

i. Osallistujia 19. Niiltä, jotka ilmoittautuivat, mutta eivät saapuneet paikalle peritään 

12,50 jälkikäteen. 

- Excel-koulutus 23.4. 

i. Allin juna myöhässä, joten koulutuksen alku viivästyi tunnilla. Todella hyödyllinen 

koulutus. Vastaisuudessa diat voitaisiin pyytää etukäteen, jotta osallistujat saavat 

tutustua niihin halutessaan ennen koulutusta. 

- Katkon brunssi 23.4. 



i. Paikalla hyvin jäseniä. Lähes kaikki brunssitarjottavat menivät. 

- Alumnipäivä ja edugrow  

i. Edugrow mielenkiintoinen ja hyvä tapahtuma. Alumnipäivässä ei ollut kovin paljon 

alumneja. Katkon pisteellä vain muutama kävijä. Aikaa pisteellä käymiselle ja 

vapaaseen keskusteluun ei ollut varattu alumneille tarpeeksi. 

7. Talousasiat 

- Kuitit 

i. Päätetään maksaa Julia Kuituselle Katkon osuus viinijoogasta 87,50€. Peritään vielä 

muutamia osallistumismaksuja henkilöiltä, jotka eivät saapuneet paikalle, eivätkä 

ilmoittaneet siitä. 

ii. Hyväksytään Katkon kortilta tehty maksu 31,79€ Katkon brunssiostoksista. 

- Budjetointi Katkon vappuboolitukseen 

i. Budjetoidaan 80 euroa virvokkeisiin. 

8. Kopoasiat 

- Indexin kopomiitti  

i. Kuulumiset muiden ainejärjestöjen kanssa.  

ii. Yhtenä ehdotuksena muillekin ainejärjestöille noussut P-Klubin järjestämä illanvietto 

henkilökunnan ja opiskelijoiden kesken, jonka idean voisi varastaa myös Katkolle. 

- Puheenjohtajistoneuvosto 

i. Avustushakemus 

o Rasti ruutuun periaatteella, jotta hakemusten hyväksyminen ei riipu hakijan 

kirjoitustaidoista. Hakemuksessa ei ollut yhtään avointa kommenttikenttää. 

Ensi vuoden toimintasuunnitelmaan täytyy lisätä kaikki asiat, jotta TOSU ja 

avustushakemuksen täsmäävät. Ensi vuoden TOSU konkreettisemmaksi, 

koska osa asioista ilmaistu liian ympäripyöreästi. 

ii. Aineenopettajien ainejärjestön, TurAus ry:n, puheenjohtaja miettii miksi palautetta 

ei ole kysytty heiltä tiedekunnan puolesta. Rantanen ja TurAuksen puheenjohtaja 

miettineet, että tekisimme tiedekunnalle kannanoton, jossa vaadimme 

palautejärjestelmän kehittämistä.  

- Koponeuvoston kokouksesta ilmoitettu puolta tuntia ennen kokousta, joten hallituksesta ei 

ollut ketään paikalla. 

9. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Alumnipankkiin kertynyt jo noin 20 alumnin yhteystiedot. 

10. Sopo & Liikunta-asiat 

- Toukokuun liikkavuoro  

i. Pesäpalloa kuuvuoren kentällä 7.5. Kärki varaa kentän käyttöömme kello 14-16. 

- Toukokuun hengailusta päättäminen 

i. Leffailta 15.5. kello 16 eteenpäin. Kysytään jäseniltä, mikä leffa katsotaan. Saarinen 

hoitaa tilan ja tapahtuman. 



11. Index-asiat  

- Ei uutta ilmoitettavaa. 

12. Tulevat tapahtumat 

- BeerPong 24.4. Q-talon alakerrassa kello 18 alkaen. 

- Katkon boolitus 30.4.  

i. Vuorot Katkon ständillä 

o 10.30-11.30 Lassi, Veera ja Sofia 

o 11.30-12.30 Annika, Jessica ja Helmi  

o 12.30-13.30 Julia ja Tira 

o 13.30-14.30 Meri ja Sara 

o 14.30-15.30 Goran ja Rosa 

o 15.30- kaikki osallistuvat siivoukseen 

ii. Rantanen hoitaa kaupassa käymisen. 

- Kiitosbileet 9.5. Kerhiksellä kello 17-22.  

i. Rantanen luo yksityisen tapahtuman, johon kutsumme osallistujat.    

ii. Ohjelmaa suunnitellaan WhatsAppissa myöhemmin. 

13. Tiedotus 

- Viikkotiedotteeseen:  

i. Vapputanssien ständi 

ii. Vartsikan piknik 

iii. Pesäpallo-liikuntakokeilu  

iv. Vuoden opettaja ja opintojakso -äänestys 

v. Alumnipankki 

vi. Päivystys poikkeuksellisesti vapputanssien yhteydessä 

14. Muut esille tulevat asiat 

- CampusSportin sisäliikuntapaikkoihin tulevat vakivuorot varattava toukokuun loppupuolella. 

Kärki selvittää, kuinka paljon vakivuorot maksavat. Palataan asiaan myöhemmin. 

- VAKAVA 2018 26.4. kello 13 

i. Muutama hallituksen jäsen Edun aulaan haalarit jalassa pitämään ständiä.  

Tarjolle mehua ja keksejä. 

- Alumnipäivässä ständillä käynyt kaksi Katkolta valmistunutta alumnia. Ehdotuksena heiltä 

tullut Katkon tapahtumien esteettömyydestä tiedottaminen jatkossa paremmin.  

- Puheenjohtaja muistuttaa, että tapahtumien kuvauksiin olisi hyvä laittaa huomautus siitä, 

että tapahtumien osallistujalistat ja tiedot hävitetään tapahtuman jälkeen.  

15. Seuraava kokous 

- Pidetään seuraava kokous vasta viikolla 19. Toukokuussa vielä kaksi kokousta. 

Puheenjohtaja luo Doodlet viikkojen 19 ja 20 kokouksista. 

16. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 13:33. 



 

 

 

___________________  

Lassi Rantanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


