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Hallituksen kokous 22/18 
Pöytäkirja 
 
Aika:   Pe 21.9. klo 10:10-12:11 
Paikka:   Macciavellin kabinetti 1 
Paikalla:  Lassi Rantanen, Goran Ivanis, Annika Dahlqvist, Helmi Puustinen (saapui kohdassa 8), Jessica 

Jormanainen, Julia Kuitunen, Meri Kärki, Rosa Auramo (saapui kohdassa 6), Sara Pajunen, Veera Oksa 
Poissa:   Sofia Saarinen, Tira Kivilähde 
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 10:10. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään. 

4. Pöytäkirjan 21/18 tarkastaminen 

- 8. kopoasiat: tiedekunta järjestää ei Katko. 

- Gaala isolla ja Duunisafari isolla. 

- 10. Työelämä- ja Specia-asiat: tulevaisuudessa info-tilaisuuden voisi pitää fuksimökillä 

aikaisemmin päivällä. 

- 10. Työelämä- ja Specia-asiat: Katkolle luotu oma LinkedIn-tili. 

- Hyväksytään näillä muutoksilla. 

5. Ilmoitusasiat  

- Kutsu Indexin vuosijuhlille on saapunut. 

6. Menneet tapahtumat. 

- Päivystys 11.9.  

i. Sovituspaidat voisi jatkossa pyytää paitafirmalta, jotta kaikkia kokoja on varmasti. 

ii. Specia-jäsenyyksiä huomattavan paljon lisää.  

- Vanhojen ja uusien ilta 20.9. 

i. Paikalla yli 40 katkolaista. 

ii. Halisten kerhotila oli erittäin sopiva tila kyseiseen tarkoitukseen.  

7. Talousasiat 

- Laskut: 

i. Hyväksytään 140€ maksu TYY:n saunan vuokrasta. 



ii. Päätetään maksaa Turun Upseerikerho ry:lle 182,50€ sitsiruuista. 

iii. Päätetään maksaa Linjaliikenne Muurinen oy:lle 240€ fuksimökin kuljetuksesta. 

- Laskutus 

i. Laskutetaan Specialta 200€ haalarisponssista. 

ii. Laskutetaan Night Club Marilyniltä 250€ haalarisponssista. 

- Kuitit 

i. Hyväksytään Katkon kortilta tehty maksu maalivahdinhanskoista 9,90€. 

ii. Hyväksytään Katkon kortilta tehty maksu 10€ beerpong-tarvikkeista. 

iii. Hyväksytään Katkon kortilta tehty maksu 2,70€ kertakäyttöastioista. 

- Mobilepay 

i. MobilePay tunnukset ovat saapuneet. 

ii. Päätetään ottaa MobilePay käyttöön.  

iii. Otetaan aluksi käyttöön tuotemyynnissä ja muissa pienemmissä maksuissa. 

iv. Maksettaessa todistettava maksutapahtuma kännykän näytöltä. 

v. Ei peritä erillistä lisämaksua MobilePayn käytöstä. 

vi. Lisätään kassavihkoon oma erillinen sarake MobilaPayta varten. 

8. Projektiasiat 

- Katkon collegetilaus 

i. Collegeja on mahdollista tilata vielä syyskuun loppuun asti. Lokakuun ensimmäisellä 

viikolla lähetämme tilaukset eteenpäin.  

ii. Paidan hinta on 45€. 

- Haalarimerkkitilaukset 

i. Päätetään tilata 300kpl Batman-merkkejä.  

ii. Päätetään tilata ”Opinnot katkolla” -merkkejä 200kpl. 

iii. Suunnitteilla hyväntekeväisyysmerkki. Auramo selvittää, olisiko Opex halukas 

tekemään yhteistyötä.  

 

Pidetään kokoustauko ajassa 11:03-11:11. 

  

9. Kopoasiat 

- Kopot lähettäneet palautetta Peppi-järjestelmän tämänhetkisistä puutteista ja opintoasioiden 

puutteellisista sisällöistä. 

- Tiedekunta on perustanut uuden viestintätyöryhmän. Työryhmän tehtävänä on suunnitella 

ja kehittää tiedekunnan viestintää kokonaisuutena. Työryhmään on nimetty 

opiskelijaedustuspaikka jokaiselle järjestölle. Järjestön tehtävä on nimetä tietty henkilö 

työryhmään ja ilmoitettava edustaja tiedekunnalle. Ensimmäinen kokous lokakuussa. 

i. Päätetään Kasvatustieteiden tiedekunnan viestintätyöryhmän opiskelijaedustajaksi 

Sara Pajunen. 



- Opetussuunnitelman valmisteluryhmään tarvitaan vielä erityispedagogiikan pää- ja varajäsen 

sekä aikuiskasvatustieteen varajäsen. 

i. Valitaan erityispedagogiikan edustajiksi: pääjäseneksi Helmi Puustinen ja 

varajäseneksi Rosa Auramo. 

ii. Valitaan aikuiskasvatustieteen edustajaksi: varajäseneksi Jessica Jormanainen. 

iii. Kopot ilmoittavat uudet jäsenet Laura Eklundille. 

10. Työelämä- ja Specia-asiat 

- LinkedIn koulutus 9.10.  

i. Ilmoittautuminen alkaa maanantaina 24.9. kello 10. 

- SKOL ei pääse esittäytymään tässä yhteydessä. Mietitään mahdollisia muita tapahtumia, 

joihin SKOL voisi tulla esittäytymään. 

- Specian fuksihaaste pysyy ennallaan. Tällä hetkellä 24 uutta jäsentä. Pyritään tavoittamaan 

vielä 11 uutta jäsentä tulevissa päivystyksissä ja tapahtumissa.  

11. Sopo & Liikunta-asiat 

- Lautapeli-ilta 24.9. kello 17 alkaen. 

i. Tapahtuman tarkemmat tiedot Facebookissa. 

- Pesäpallo 1.10.  

i. Kuuvuoren kenttä varattu kyseisenä päivänä, joten varataan Samppalinnan kenttä.  

- CampusSportin lentopalloturnaukseen ilmoittautuminen syyskuun loppuun asti auki. 

12. Index-asiat  

- Vuosijuhlaedustajat  

i. Päätetään edustajiksi Saarinen ja Kärki. 

13. Tulevat tapahtumat 

- Ämpäribileet vol3 26.9. 

i. Katkolaisten yhteisistä etkoista tullut toiveita. Puustinen kyselee mahdollisia paikkoja 

etkojen järjestämiseen. 

ii. Facebookissa yli 300 kiinnostunutta. 

iii. Mainostetaan tapahtumaa vielä lisää Facebookissa. 

iv. Lipunmyyntivuorot: 

• 22.00-23.00 Puustinen  

• 23.00-24.00 Rantanen ja Jormanainen 

•  0.00-1.00 Oksa 

- Pariutumisbileet 18.10 

14. Tiedotus 

- Viikkotiedotteeseen:   

i. Alicia Alonzon avoin luento 26.9. 

ii. Tunne autismi -tapahtuma 25.9. 

iii. LinkedIn-koulutuksen ilmoittautuminen alkaa 24.9. 



iv. Ämpäribileet 26.9. 

v. Hengailuilta 24.9. 

vi. Gaalainfo 25.9. 

vii. Katkon collegetilaus syyskuun aikana 

15. Muut esille tulevat asiat 

- Jäsenistöltä tullut toiveena järjestettävän lisää työelämä ekskursioita.  

16. Seuraava kokous 

- Puheenjohtaja luo Doodle-kyselyn.   

17. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 12:11. 

 

 

 

___________________  

Lassi Rantanen 

hallituksen puheenjohtaja 
 

 


