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Hallituksen kokous 18/18 
Pöytäkirja  
 
Aika:   Ke 16.5. klo 12:06-14:24 
Paikka:  Macciavellin kabinetti 2 
Paikalla:  Lassi Rantanen, Tira Kivilähde, Goran Ivanis (saapui kohdassa 8), Annika Dahlqvist, Helmi Puustinen 

(saapui kohdassa 8), Jessica Jormanainen (poistui kohdassa 8), Julia Kuitunen, Meri Kärki (saapui 
kohdassa 7), Rosa Auramo, Sara Pajunen, Sofia Saarinen (saapui kohdassa 8), Veera Oksa (saapui 
kohdassa 7) 

  
  

 

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 17/18 tarkastaminen 

- Korjataan kohtaan 6. Ilmoitusasiat: Tilavarausjärjestelmä muuttuu. 

- Korjataan kohtaan 10. Työelämä- ja Specia-asiat: Katkolle luodaan oma LinkedIn 

lähitulevaisuudessa. 

5. Ilmoitusasiat  

- Tyytyväisyyskyselyyn vastanneiden välillä arvottavat lahjakortit saapuneet. 

6. Menneet tapahtumat 

- Kiitosbileet 9.5. 

i. Kiitosbileet sujuivat todella kivasti! Todistukset toimitetaan jälkikäteen niille, jotka 

eivät päässeet paikalle. 

- Leffailta 15.5. 

i. Paikalla yhteensä noin kymmenen osallistujaa. 

7. Talousasiat 

- MobilePay 

i. Otetaan lähitulevaisuudessa käyttöön. Aloitetaan haalarimerkkien myynnin 

yhteydessä ja mahdollisesti laajennetaan myöhemmin muihinkin maksutapahtumiin. 

Aloitetaan suunnittelu ja testaus elokuussa niin, että MobilePay voidaan ottaa syksyn 

alkaessa käyttöön. 



- Hyväksytään kuitit & laskut 

i. Päätetään maksaa 74,15€ Grano oy:lle Wirikkeen painamisesta.  

ii. Päätetään maksaa Katkon Gaalassa tapahtuneesta annossekaannuksesta hyvitystä 

kolmelle henkilölle takaisin pääruuan hinta eli 15€ per henkilö. 

iii. Hyväksytään katkon kortilta tehty maksu kiitosbileiden tarjoiluista 35,11€ + 55,27€ 

= 90,38€. 

iv. Hyväksytään Katkon kortilta tehty maksu 37€ Gogiftille tyytyväisyyskyselyyn 

vastanneiden välillä arvottavista lahjakorteista.  

v. Päätetään maksaa 10,98€ + 1,74€ = 12,72€ Emilia Kortelaiselle beerpong-

turnauksen palkinnoista. 

vi. Päätetään maksaa beerpong-turnauksen tasauslasku 7,14€ TYK ry:lle. 

vii. Päätetään maksaa Kuituselle 50€ Kompleksi ry:n vuosijuhlilla edustuksesta. 

viii. Hyväksytään Katkon tililtä tehty maksu 45€ Q-talon vuokrasta beerpong-turnausta 

varten TYY:lle.  

8. Katkon tyytyväisyyskyselyn 2018 nopea läpikäyminen 

- Rantanen esitti lyhyesti tyytyväisyyskyselyn tuloksia. 

 

Kokoustauko ajassa 13:25-13:34 

 

9. Kopoasiat 

- Johtokunnan varajäsenen täydennyshaku 

i. Haku käynnissä parhaillaan. 

- Uusi kokoonpano valmisteluryhmään  

i. Yleisen kasvatustieteen pääjäsen ja varajäsen hoidossa.  

ii. Pyydetään tarkennusta tarvittavien jäsenten ja varajäsenten määrään. 

- Katkon kevään koulutuspoliittisen palautteen läpikäyminen 

i. Pajunen esitti lyhyesti palautteen pääpointit. 

ii. Osallistujat kopo-kaljoilla pääosin ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joten palaute 

sen mukainen.  

10. SKOL  

- Dahlqvist kirjoitti alustavan esittelyn kasvatustieteiden opiskelusta turussa. Lisätään 

esittelyyn vielä Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen tutkimuksen painotuksista ja 

vahvuuksista lisää tietoa.  

11. Tulevien tapahtumien ajankohdista päättäminen  

- Katkon hallituksen kesämökkeily 

i. Alustavasti joko viikolla 29 tai 30. 

- Loppukesän iltakoulu 

i. Elokuu 17.8. kello 18 

- Fuksiviikon tapahtumat 



i. Kastajaiset torstaina 30.8. 

ii. Fuksisitsit torstaina 6.9. (juhlavastaavat varaavat tilan vielä ennen kesää) 

iii. Uusien ja vanhojen hengailuilta torstaina 20.9. (Saarinen hoitaa tilan varauksen 

ennen kesää) 

iv. Fuksimökki: päätetään järjestää fuksimökki alustavasti tänäkin vuonna toisen 

fuksiviikon viikonloppuna 8-9.9. Paikka vielä auki, Pajunen selvittää vaihtoehtoja. 

- Ämpäribileet vol.3  

i. Päätetään järjestää T-Klubin kanssa Ämpäribileet joko viikolla 38 tai 39, riippuen 

baarien varaustilanteesta.  

- Punaisten haalareiden bileet  

i. Päätetään järjestää sitsit ja baaribileet yhteistyössä TSTS ry:n, SF-Klubbenin, TYK 

ry:n ja Mañana ry:n kanssa viikolla 43 tai 44, riippuen yhteistyötahojen aikatauluista. 

12. Tiedotus 

- Hyvää kesää tiedotus nettisivuille ja someen  

- Ilmoitus tyytyväisyyskyselyn voittajille 

i. Rantanen hoitaa arvonnan ja palkintojen toimituksen voittajille. 

- Pajunen hoitaa onnittelupostauksen valmistuneille ja muistutuksen alumnipankkiin 

liittymisestä.  

13. Muut esille tulevat asiat 

- Päätetään ilmoittaa seuraavaan Lauluxiin Katkon lauluksi ”Katko maljan kohottaa”. 

14. Seuraava kokous 

- Päätetään kesän iltakoulussa. 

15. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 14:24. 

 

 

 

___________________  

Lassi Rantanen 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


