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Hallituksen kokous 28/18 
Pöytäkirja 
 
Aika:             Ke 7.11. klo 9:16-10:37 
Paikka:            Macciavellin kabinetti 2    
Paikalla:  Lassi Rantanen, Goran Ivanis, Annika Dahlqvist, Jessica Jormanainen (poistui kohdassa 13), Julia 

Kuitunen, Sara Pajunen, Sofia Saarinen, Veera Oksa 
Poissa:  Tira Kivilähde, Meri Kärki, Helmi Puustinen, Rosa Auramo,  
  

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen 9:16. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Esityslistan hyväksyminen 

- Lisätään kohta 11. SOOL:in jäsenyys 

- Lisätään kohta 9. SKOL-asiat 

- Lisätään kohtaan 8. Gaalan varainkeruubileet 

- Hyväksytään esityslista näillä muutoksilla. 

4. Pöytäkirjan 27/18 tarkastaminen 

- Hyväksytään. 

5. Ilmoitusasiat  

- Uusi hallitus on valittu. 

6. Menneet tapahtumat 

- Word-koulutus 1.11. 

i. Koulutuksesta on saatu hyvää palautetta. Järjestelyt sujuivat hyvin! 

- Syyskokous 5.11. 

i. Syyskokouksen pöytäkirja tarkastetaan ja lisätään Katkon nettisivuille. 

7. Talousasiat 

- Laskut 

i. Maksetaan HEF Group Oy:lle 162,88€ pikkujoulujen haalarimerkeistä. 

- Kuitit 

i. Päätetään maksaa Sara Pajuselle 3,18€ Academic Munchies tarjoiluista. 

ii. Hyväksytään Katkon kortilta tehty maksu 42,02€ Academic Munchien tarjoiluista. 

iii. Hyväksytään Katkon kortilta tehty maksu 51,26€ syyskokouksen tarjoiluista.  



- Budjetointi 

i. Budjetoidaan Lättyjä ja lätinää -palauteillan tarjoiluihin 50€. 

8. Projektit & Toimikunnat 

- Gaalan varainkeruubileet 

i. Suunnitteilla pidettäväksi torstaina 21.2.  

ii. Mahdollisesti Katkon omat kaverisitsit, joiden jälkeen baaribileet Vegasissa 

yhteistyössä mahdollisesti jonkun Indexin jäsenjärjestön kanssa. Baaribileet olisivat 

toimikunnan järjestämät eli tuotot menisivät gaalan järjestelyihin. 

iii. Toimikunta hoitaa järjestelyt yhteistyössä juhlavastaavien kanssa.  

- Katkon colleget saapuvat viikolla 46. Collegeiden jako keskiviikkona 21.11. ja perjantaina 

23.11. 

- Duunisafaritiimiin on tehty hakuilmoitus. Uusia jäseniä saatu tällä hetkellä kaksi. 

Täydennetään tiimiä mahdollisesti vielä myöhemmin.  

9. SKOL-asiat 

- Vuosikokouksessa pitäisi äänestää yhtä jäsentä, jonka haluamme SKOLin hallitukseen.  

- Olemme tehneet päätöksen siitä, kenelle annamme äänemme. 

- Pääsykoekysely 

i. Käydään kysymykset läpi ensi viikon kokouksessa. Dahlqvist luo Docs-tiedoston, jota 

hallituksen jäsenet täydentävät perjantaihin 16.11. mennessä. 

ii. Keskustellaan pääsykoekyselystä Lättyjä ja lätinää -palautetilaisuudessa, jotta 

jäsenet saavat mahdollisuuden myös kommentoida asiaa.  

1. Mainostetaan pääsykoekyselyä Lättyjä ja lätinää -palauteillan tapahtumassa. 

10. Kopoasiat 

- Haetaan uutta jäsentä YVV- ja alumnitoimikuntaan Rantasen seuraajaksi. 

- Lättyjä ja lätinää -palautetilaisuus 

i. Kopot pohtineet valmiiksi keskustelunaiheita. 

11. SOOL:in jäsenyys 

- SOOL lähestyi Rantasta, sillä mahdollisesta jäsenyydestä oli ollut vuosi sitten puhetta. 

Erityisesti erityisopettajiksi suuntautuvien opiskelijoiden edunvalvonnasta oltaisiin 

kiinnostuneita meillä. Rantanen selvittää mitä jäsenyys pitäisi sisällään, jonka jälkeen 

tiedotetaan jäseniä mahdollisuuksista. 

- Päätetään joka tapauksessa tiedottaa jäsenistöä säännöllisin väliajoin mahdollisuudesta 

liittyä SOOL:in jäseneksi. 

- Lisätään nettisivuille tietoa SKOL:ista ja etusivulle yhteistyö tahoihin SKOL. 

12. Työelämä- ja Specia-asiat 

- Excun ilmoittautuminen avattu eilen 6.11. Tällä hetkellä 15 ilmoittautunutta.  

- TOK:n kanssa sovitaan joulukuussa tarkemmin tammikuun excun ajankohdasta ja sisällöstä. 

- Rantanen selvittää mahdollisuutta päästä tutustumaan Kaarinan lukioon opon ja 

psykologianopettajan työtehtäviin.  



13. Sopo & Liikunta-asiat 

- Katkon & T-klubin Jooga  

i. Torstaina 29.11. kello 15-16 Iskerissä.   

14. Index-asiat  

- Legendaariset kotibileet 21.11. Q-talolla kello 19 alkaen.  

- Humanitas, Hybridi ja Index ry järjestävät yhteissitsit ja bileet 12.12. 

15. Tulevat tapahtumat 

- Viini- ja juustoilta 8.11. 

i. Rantanen, Saarinen, Pajunen ja Kuitunen noutavat lisäpöydät Naturalta kello 16. 

- Porthanin päivän kulkue 9.11. 

i. Kuitunen, Saarinen ja Ivanis osallistuvat. 

- Lättyjä ja lätinää -palauteilta 13.11. 

- Punaiset sitsit ja bileet 14.11.  

i. Järjestelyt ja yhteistyö sujuvat hyvin.  

16. Tiedotus 

- YVV- ja alumnitoimikunnan jäsenhaku 

- Viikkotiedotteeseen:  

i. Punaiset sitsit ja bileet 

ii. Lättyjä ja lätinää -palauteilta 

iii. Työelämä excu 

iv. Ilmoittautuminen Katkon pikkujouluille  

v. SKOL:in vuosikokous 

17. Muut esille tulevat asiat 

- Ota lapsi töihin -päivä 23.11.  

i. Pajunen ja Kuitunen menevät pitämään esittelykierrosta. 

- Toimiston ja Maunon siivous 

i. Maunon marraskuun siivousvuoron hoitavat Pajunen ja Ivanis.  

ii. Toimiston siivous keskiviikkona 14.11. kello 10 alkaen. Kaikki hallituslaiset 

osallistuvat siivoukseen. 

- Pro Katko -palkinto 

i. Hallitus on valinnut Pro Katko -palkinnon saajan. 

ii. Projektivastaava hoitaa palkinnon kaiverruksen.  

18. Seuraava kokous 

- Tiistaina 13.11. kello 8-10 

19. Kokouksen päättäminen 

- Puheenjohtaja päättää kokouksen 10:37. 

 

 

 



___________________  

Lassi Rantanen 
hallituksen puheenjohtaja 
 

 


