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Hallituksen kokous 14/18 
Pöytäkirja 
 
Aika:   To 12.4. klo 12:04-14:02 
Paikka:  Macciavellin kabinetti  
Paikalla:  Lassi Rantanen, Tira Kivilähde, Annika Dahlqvist, Jessica Jormanainen, Rosa Auramo, Sofia Saarinen, 

Veera Oksa 
Poissa:   Julia Kuitunen, Meri Kärki, Sara Pajunen, Helmi Puustinen, Goran Ivanis 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 12:04. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisätään kohta SKOL-kuulumiset listalle Työelämä- ja Specia-asioiden jälkeen. 

- Muokataan kohtaa 7. Talousasiat Facebookin Haalarimerkkitorille. 

4. Pöytäkirjan 13/18 tarkastaminen 

- Korjataan kohdassa 7. Talousasiat Rosan tilalle Auramo. 

5. Ilmoitusasiat 

- Maunoon on saatu nyt pullonpalautus. 

6. Menneet tapahtumat 

- Kasvisristeily 5-6.4. & The Jatkot 6.4. 

i. Risteilyllä syntyi hyvää verkostoitumista, kasvatustieteilijöillä oli hauskaa ja 

tapahtumat viihdyttäviä. 

ii. Jatkoilla oli reilu parikymmentä henkilöä. Ihmiskatoon vaikutti myöhäinen ilmoitus 

jatkoista, sillä monet olivat jo varanneet matkan takaisin opiskelukaupunkiinsa 

(Jyväskylä, Oulu, Rovaniemi). 

iii. Merkkejä myytiin Haalarimerkkitorilla yli 30. 

- Päivystys 10.4.  

i. Päivystys oli hiljainen, mutta muutama henkilö kävi pyörähtämässä. 

- Liikuntavuoro 10.4.  

i. Vuoro oli hauska, porukkaa riitti hyvin ja vuorossa olleet pelasivat lentopalloa 

hyvässä hengessä. 

7. Talousasiat 



- Katkolle MobilePay? 

i. Päätetään ottaa MobilePay alustavasti käyttöön, mutta ensin selvitetään, meneekö 

ylimääräisiä palvelumaksuja ja kauanko käyttö on ilmaista. 

ii. Pohdimme mitä maksaa meille, eli paljonko MobilePay ottaa välistä, ja onko 

samanlaista maksuliikennettä kuin ei-viitenumerolliset tilisiirrot. 

iii. Päädyimme siihen, että jos viitenumerottomasta maksutapahtumasta menee 

suurempi prosentti pankille, niin esimerkiksi haalarimerkkimaksuihin lisätään tällöin 

0,30€ maksettaessa MobilePaylla. 

- Katkon merkkejä myyntiin Facebookin Haalarimerkkitorille?  

i. Mietitään tekijänoikeuksia ja onko resursseja lähettää jokaiselle erikseen. 

ii. Laitetaan lopullinen päätös myöhempään mietintään. Merkkimyyntiä varten tulisi olla 

uusi merkki ja nimetyt vastuuhenkilöt tilausten hoitamista varten.  

- Päätetään maksaa Turun Panimo Oy:lle 3848,00€ Katkon Gaalasta. Lopullisesta laskusta on 

vähennetty 111€ hyvityksenä. 

- Päätetään maksaa Gaalan valokuvaajalle (SLP Groupille) 75€. 

- Päätetään maksaa Auramolle Kompleksi ry:n vuosijuhlista 50€ edustusmaksua. 

- Budjetoidaan 20€ Kompleksi ry:n vuosijuhlalahjaan. 

8. Kopoasiat 

- Laitosneuvottelu 6.4. 

i. Uusi laitoskoordinaattori Jaakko Kuha aloittaa työssään lähipäivinä. 

ii. Opetussuunnitelmat seuraavalle kahdelle vuodelle ovat alustavasti valmiita. 

Suurimmat muutokset syventävissä opinnoissa. 

- Index järjestää kaikille ainejärjestökopoille tapaamisen perjantaina 20.4. kello 16 Indexin 

ullakolla.  

- Johtokuntaan tarvitaan varajäsen ja valmisteluryhmään varsinainen jäsen. Johtokunnan 

osalta kopot ottavat yhteyttä TYYhyn kysyäkseen, aukeaako haku vielä keväällä. 

Valmisteluryhmän osalta kysytään Anniina Eklöfiltä, haluaako hän siirtyä varsinaiseksi 

jäseneksi, jolloin tarvitaan uusi varajäsen. Auramo on yhteydessä Eklöfiin. Kopot selvittävät, 

milloin syksyllä aloittavan valmisteluryhmän opiskelijajäsenten kokoonpanon täytyy olla 

selvillä ja miten rekrytointi tapahtuu.  

 

Kokoustauko klo 13.17-13.24 

 

9. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Ilmoittautuminen Excel-koulutuksen on auki. 

- Specian ainejärjestökoulutus siirtyy syksylle. 

- Katsotaan alumnipankkiasioita ensi viikon iltakoulussa maanantaina 16.4. 

- Katkon oma LinkedIn on tulossa. 

10. SKOL-kuulumiset 



- Torstaina 5.4. eri kaupunkien SKOL-vastaavat tapasivat Turussa ennen Kasvisristeilyä. 

Tapaamisessa tutustuttiin toisiin ja vaihdettiin kuulumisia. Ajatuksena oli kasvisyhteistyön 

lisääminen ja brändääminen. SKOLin nettisivut ovat tehtävillä. Kasvismökkeilytapahtuma on 

auki Facebookissa.  

- Kasvisristeilyn SKOL-kokouksessa Katko otti järjestettäväkseen Supersitsit 2019.  

11. Sopo & Liikunta-asiat 

- Deadline-piirit ma 16.4. kello 10-13 ja ke 18.4. kello 12-14. 

- Ei järjestetä liikuntavuoroa enää huhtikuussa, sillä tapahtumia on tulossa niin paljon. 

Puhuttiin alustavasti ulkoliikunnan järjestämisestä toukokuussa. 

12. Index-asiat  

- Vappuolympialaiset perjantaina 27.4. Rantanen vastaa Kuuselalle, että pidämme rastin 

tukkihumala + seksiasento. Rastia menevät pitämään ainakin Oksa ja Rantanen. Kysellään 

lisää rastinpitäjiä hallituksen Whatsapp-keskustelussa. 

13. Tulevat tapahtumat 

- DL-piirit 16.4. & 18.4. 

- Hallituksen iltakoulu 16.4. 

i. Hallituksen jäsenet tutustuvat Drivesta löytyvään jäsenistökyselyyn etukäteen. 

Vanhan pohjalta tehdään uusi tälle vuodelle. Lisäksi katsomme läpi alumnikyselyn 

sekä jäsenluettelon päivittämiseen liittyvän kyselyn. Näidenkin pohjat löytyvat 

Drivesta. 

- Kopo-kaljat 17.4. 

i. Tapahtuma ulkona Facebookissa, paikaksi saimme kabinetin Proffan kellarista. 

- Viinijooga 19.4. 

i. Tapahtuma Facebookissa, ilmoittautuminen käynnissä ja ilmoittautuneita myös hyvä 

määrä tällä hetkellä. 

- Katkon vappu: Brunssi 23.4. & BeerPong 24.4. 

i. Brunssin FB-tapahtuma ulkona, budjetoinnista keskustellaan ensi viikolla. 

ii. BeerPongista tapahtuma tällä viikolla. 

- Ympäristösiiven koulutus 19.4.  

i. Oletettavissa Siisti vappu -preppausta. 

14. Tiedotus 

- Viikkotiedotteeseen:  

i. Excel-koulutus 

ii. Kopo-kaljat 

iii. Viinijooga 

iv. Kasvismökki 

v. Deadline-piirit 

vi. VAPPU TULEE OMMMGGGG OUJEEEE #wabueilobu eli #wabujatgu 

vii. Alumni-iltapäivä? 



15. Muut esille tulevat asiat 

- Teekkareiden toimistokierroksella pidetään Katkon piste Maunossa. Päivystäjät päätetään 

ensi viikon kokouksessa. 

- Markkinoidaan toukokuun päivystystä vapputanssien yhteyteen. 

- 18.4. Katkon nettisivujen koonti 

- Mayday Mayhem ryhmälipunmyynti 

i. Päätetään, ettemme tilaa lippuja vähäisen halukkuuden vuoksi. 

16. Seuraava kokous 

- 17.4. kello 14-16. Rantanen tekee Doodlen, jonka pohjalta päätetään kokousaika kahden 

viikon päähän. 

17. Kokouksen päättäminen 

- Päätetään kokous 14:12. 

 

 

 

___________________  

Lassi Rantanen 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


