
 
 
 

 Hallituksen kokous 9/20 

 

Aika: Maanantai 2.3.2020 kello 10.07-11.46 

Paikka: Macciavellin kabinetti 1, Educarium 

Paikalla: Veera Särkkä, Suvi Reini, Rosa Roos (saapuu kohdassa 10), Victoria Partanen, Elina Koski, Emma Virta, Elli Halla-

aho, Annette Kuligin, Iida Härkki, Melina Rauhala, Susanna Tuominen (saapuu kohdassa 9),  Iida Vesanto (saapuu 

kohdassa 16) 

Poissa: - 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus  

a. Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 10.07 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

a. Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

3. Esityslistan hyväksyminen 

a. Lisätään kohtaan 14 Index ja yhteistyöasiat “Sitsit THLKS ry:n kanssa” 

b. Hyväksytään esityslista tällä muutoksella 

4. Pöytäkirjan 8/20 tarkastaminen 

a. Tarkennetaan kohtaan 10 Tulevat tapahtumat kohtaan Katko & ESN on Ice vol. 2 2.3.  “Virta 

ollut yhteydessä luistinvuokrausta hoitavaan tahoon ja pyytänyt heitä varmistamaan, että 

joku on paikalla vuokraamassa” 

b. Tarkennetaan kohtaan 10 Tulevat tapahtumat kohtaan Katkon kevätkokous 23.3. 

“Kokousmateriaalit on annettu toiminnantarkastajille ja hallitus on hyväksynyt vuoden 2019 

tilinpäätöksen” 

c. Tarkennetaan kohtaan 11 Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat “Keskusteltiin kokouksessa siitä, 

että hallituksen olisi hyvä tavata kasvatustieteiden tiedekunnan opintotoimiston väkeä” 

d. Hyväksytään pöytäkirja näillä muutoksilla 

5. Pöytäkirjantarkistajien valinta 

a. Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Rauhala ja Koski 

6. Posti 

a. Ei saapunutta postia 

7. Ilmoitusasiat 

a. Vesannon ollessa estynyt Reini toimii sihteerinä 



 
 
 

b. Maunon kahvinkeitintä tarvitsee huoltaa uudelleen sähkövian takia. Keitin on nyt toimistossa 

turvallisuuden vuoksi 

8. Talousasiat 

a. Kuitit 

b. Laskut 

c. Laskutus 

- Laskutetaan Specia ry:ltä 80 € tämän vuoden Wirikkeiden sponsoroinnista 

d. Hyväksytään Katkon kortilta 

- 6,00 € Gaalan koristeluihin 

e. Tilin menot ja tulot 

- Tilille tullut 150 € Psycon Oy:ltä Gaalan sponsoroinnista 

f. Budjetointi 

9. Menneet tapahtumat 

a. Polar Beer -bileet 26.2. 

- Tapahtuma oli onnistunut, vaikka väkeä ei ollut hirveästi 

- Bileiden tuotto oli 402 euroa 

- Vastaisuudessa mietitään bilepäiväksi torstaita, sillä se tunnetusti vetää enemmän 

porukkaa baareihin 

10. Tulevat tapahtumat 

a. Katko & ESN on Ice vol. 2 2.3. 

- Halla-aho mainostanut tapahtumaa sosiaalisessa mediassa ja menee itse paikalle 

b. Maaliskuun päivystys 3.3. 

- Särkkä mainostaa tapahtumaa sosiaalisessa mediassa ja menee itse paikalle 

c. LinkedIn-koulutus 17.3. 

- Ilmoittautuminen avataan huomenna klo 12 

- Jatketaan tapahtuman mainostusta vielä tänään 

d. Ekskursio I/O-speksiin 19.3. 

- Maksutiedot on lähetetty osallistujille 

e. Katkon kevätkokous 23.3. 

- Facebook-tapahtuma on julkaistu 

f. SKOLin alumnipaneelin etäkatsomo 25.3. 

- Rauhala selvittelee Anteroiselta tilavarausta 

- Julkaistaan Facebook-tapahtuma lähempänä ajankohtaa 

g. Kaverisitsit 26.3. 



 
 
 

- Facebook-tapahtuma on julkaistu 

- Etsitään laulunjohtajia sitseille 

- Haalarimerkkien kanssa on ollut ongelmia, pyritään saamaan merkit toimitukseen 

mahdollisimman pian 

h. Lautapeli-ilta 30.3. 

- Facebook-tapahtuma on julkaistu 

i. Palauteilta 31.3. 

- Palauteilta on peruutettu henkilökunnan resurssipulan takia 

- Järjestetään epävirallinen palauteilta jäsenistölle tiistaina 14.4. klo 17 alkaen. 

Mietitään tapahtumalle paikkaa ja tarkempaa konseptia myöhemmin 

j. Katkon bilebussi 7.-8.4. 

- Bussiemäntinä toimivat Victoria Partanen ja Monika Keisala 

k. Katkon ja Opexin kirppis 16.4. 

- Halla-ahon tapaaminen Klangin kanssa siirtyy myöhemmäksi 

11. Koulutus- ja sosiaalipoliittiset asiat 

12. Työelämä-, SKOL- ja Specia-asiat 

a. Katkon jäsen on antanut kehitysehdotuksia Duunisafarin toimintaan liittyen 

- Lisätään tietoa Duunisafarista Katkon nettisivuille 

- Jatkossa mainostetaan hakuajankohtaa aikaisemmin 

13. Liikunta- ja kulttuuriasiat 

a. Lajikokeilu: tankotanssi 

- T-Klubi kiinnostunut tulemaan mahdollisille vapaille paikoille 

b. Liikuntavuoro 3.3. 

- Liikuntavuorolla luvassa sählyä 

14. Index- ja yhteistyöasiat 

a. Sitsit THLKS ry:n kanssa 

- THLKS ilmoittanut kiinnostuksensa sitsata Katkon kanssa perjantaina 17.4.  

- Olemme kiinnostuneita yhteistyöstä ja mietitään mahdollista kolmatta ainejärjestöä 

mukaan 

15. Wirike-asiat 

a. Specia on lupautunut sponsoroimaan tämän vuoden Wirikkeitä tarjoamallamme hinnalla eli 

80,00 € kahdesta puolen sivun mainoksesta 

16. Toimikunnat 

a. Katkon Gaala -toimikunta 



 
 
 

- Toimikunta kokoontuu tänään 

- Gaalaan ilmoittautunut 63 henkilöä ja sillikselle 32 henkilöä 

- Maksutiedot lähetetään tällä viikolla 

b. Vuosijuhla -toimikunta 

- Toimikunta oli perjantaina töissä Turun yliopiston 100-vuotisjuhlilla. Oltaisiin toivottu 

parempaa perehdytystä ja koordinointia työtehtäviin Turun yliopiston taholta 

17. Muut päätösasiat 

a. Vappu 

- Viinijooga T-Klubin kanssa 

1. Päätetään pitää viinijooga tiistaina 28.4. 

2. Sovitaan tarkemmista yksityiskohdista T-Klubin kanssa 

- Turku Selfie Tour Opexin kanssa 

1. Ei uutta käsiteltävää 

b. Kutsu Skandica ry:n 52. vuosijuhlille 

- Hallituksesta ei tällä hetkellä kiinnostuneita 

c. Opiskelijabileet.app 

- Sovellus julkaistaan 9.3. ja on tarkoitettu bileiden mainostamiseen 

- Tapahtumavastaavat lisäävät päivämäärät applikaatioon Katkon puolesta 

d. Sivuainemessut 3.4. 

- Särkkä on ilmoittanut Katkon messuille 

- Messut järjestetään Educariumin 1. ja 2. kerroksen aulassa kello 10-13 

1. päivystämässä klo 10-11 Virta ja Halla-aho 

2. klo 11-12 Rauhala ja Tuominen 

3. klo 12-13 Kuligin ja Roos 

18. Tiedotus 

a. Viikkotiedotteeseen 

- Liikuntavuoro 10.3. 

- Indexin Breakfast Club 10.3. 

- LinkedIn-koulutus 17.3. 

- Katkon kevätkokous 23.3. 

- SKOLin alumnipaneeli 25.3. 

- Kaverisitsit 26.3. 

- Lautapeli-ilta 30.3. 

19. Muut esille tulevat asiat 



 
 
 

a. Katkolta tuutorihakijoita on tänä vuonna jopa 15 henkilöä 

20. Seuraava kokous 

a. Särkkä tehnyt Doodlen seuraavien kokouksien ajankohdista 

21. Kokouksen päättäminen 

a. Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 11.46 

 

 

 

   _________________________ 

 Veera Särkkä 

 puheenjohtaja 

 

__________________________ 

Suvi Reini 

sihteeri 

  

 

 

   _________________________ 

Melina Rauhala 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Elina Koski 

pöytäkirjantarkastaja 

 


