
 
 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous  

Pöytäkirja 
 

 

Aika:   Tiistai 29.10.2019 klo 17:17-20:34 

Paikka: Luentosali EDU3, Educariumin 3. kerros (Assistentinkatu 5) 

Paikalla:  Sofia Saarinen, Sara Pajunen, Suvi Reini, Iida Vesanto, Diana Marculescu, Ella Sirva, 

Meri Kärki, Veera Särkkä, Victoria Partanen, Anniina Laine, Elina Koski, Elli Halla-aho, Annette  

Kuligin, Emma Virta, Iida Härkki, Riina Kaskinen, Melina Rauhala, Rosanna Grönroos, Miia Oinonen, 

Iida Jääskeläinen, Erika Järvinen, Jussi Larvala, Veera Oksa, Susanna Tuominen, Anni Ekholm, Anna 

Soikkonen, Tytti Metsämäki, Elisa Suitiala, Rosa Roos 

Etäyhteydellä Skypen välityksellä: Julia Kuitunen, Lassi Rantanen, Konsta Collanus, Kerttu 

Tammela, Emilia Seppänen 

 

 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

− Yhdistyksen puheenjohtaja Sara Pajunen avasi kokouksen ajassa 17:17 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden 

(2 kpl) valinta 

− Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Sofia Saarinen 

− Valittiin kokouksen sihteeriksi Suvi Reini 

− Valittiin kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Diana Marculescu ja Erika Järvinen 

− Valittiin kokouksen ääntenlaskijoiksi Tytti Metsämäki ja Elisa Suitiala 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

− Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus 

− Kokouksesta ilmoitettiin yhdistyksen ilmoitustaululla ja sähköpostilistalla jäsenten 

ilmoittamaan sähköpostiosoitteeseen vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen 

kokousta  

− Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

− Hyväksyttiin esityslista työjärjestykseksi muutoksitta 

5. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2020 



 

− Ehdotus toimintasuunnitelmasta 2019 oli lähetetty jäsenistölle kasvis-listan 

välityksellä viikkoa ennen syyskokousta 

− Kokouksen puheenjohtaja esitteli vuoden 2020 toimintasuunnitelman ehdotuksen 

− Muutetaan sisällysluettelon ja toimintasuunnitelman kohta ”Varainhankinta ja 

talous” viimeisestä kolmanneksi  

− Poistetaan riviltä 69 sana ”esimerkiksi”: ”Hallituksen edustajat osallistuvat vuoden 

aikana järjestettäviin TYY:n lippukulkueisiin esimerkiksi vappuna, Porthanin päivänä 

ja itsenäisyyspäivänä.” 

− Korjataan riville 91: ”Lisäksi koulutuspoliittiset vastaavat tiedottavat ajankohtaisista 

koulutuspoliittisista asioista jäsenistölle sähköpostilistan kautta.” 

− Korjataan riville 113: ”Katko järjestää vuoden 2020 aikana ainakin kaksi 

työelämäekskursiota, joiden tarkoituksena on selkeyttää valmistumisen jälkeisiä 

työelämämahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sekä kasvatustieteilijöiden työllistymistä.” 

− Lisätään riville 117: ”He kuuluvat myös Katko ry:n alumni- sekä 

Kasvatustieteilijöiden alumniverkosto- Facebook-ryhmiin.” 

− Korjataan riville 136: ”Uudet opiskelijat järjestävät orientaatioviikkojen jälkeen 

halutessaan vanhemmille opiskelijoille kostajaiset.” 

− Korjataan riville 147: ”Sosiaalipoliittinen vastaava lähettää jäsenistön 

sähköpostilistalle koontina sopo-posteja. Sopo tiedottaa yliopiston, YTHS:n ja TYY:n 

järjestämistä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä ajankohtaisista palveluista ja 

tapahtumista tarpeen mukaan.” 

− Tarkennetaan riville 158: ”Yhteistyötahoille lähetetään tervehdykset vuoden alussa 

ja joulutervehdykset vuoden lopussa.” 

− Tarkennetaan riville 173: ”Tiedotamme vuosittaisista kasvatustieteilijöiden 

tapahtumista esimerkiksi SuperSitsit, Erkka Eksperiense, Kasvismökki ja 

Kasvisristeily, sekä kannustamme jäsenistöä osallistumaan niihin.” 

− Tarkennetaan riville 182: ”Sääntömuutoksen ansiosta kansainvälisillä opiskelijoilla 

on syksystä 2019 alkaen mahdollisuus hankkia yhden vuoden jäsenyys Katkolle.” 

− Tarkennetaan riville 194: ”Toimikunta aloittaa suunnittelutyön vuoden 2020 aikana 

kohti Katkon 50-vuotisjuhlia.” 

− Korjataan riville 203: ”Yhdistyksen tiedotuskanavia ovat yhdistyksen www-sivut 

osoitteessa http://www.katkolla.com, yhdistyksen sähköpostilista, ilmoitustaulut, 

Facebook–sivusto ja -profiili, Instagram-tili sekä LinkedIn-tili. Tapahtumakalenteri 

päivitetään kuukausittain Educariumin aulan ilmoitustaululle sekä nettisivuille.” 

− Korjataan riville 212: ”Tiedotusvastaava(t) ovat vastuussa yhdistyksen 

sähköpostilistan toiminnan lisäksi sen rekisteristä (kasvis-lista).” 



 

− Korjataan riville 235: ”Hallituksen ympäristövastaava huolehtii kestävän kehityksen 

toteutumisesta tapahtumasuunnittelussa esimerkiksi hyödyntämällä 

mahdollisimman paljon Reilun Kaupan tuotteita.” 

− Riville 237 ehdotettiin muutosta ”Katkon sitseillä ja muissa tapahtumissa tarjotaan 
ainoastaan kasvisruokaa, poikkeuksena Katkon vuosijuhlat.” Päätettiin äänestää 
asiasta. Muutosta kannatti 29 henkilöä ja muutosta vastaan oli 1 henkilö. Päätettiin 
hyväksyä muutos 

− Riville 237 ehdotettiin toista muutosta, jonka mukaan ”Katkon sitseillä ja muissa 

tapahtumissa suositaan kasvisruokaa” Päätettiin äänestää asiasta. 

Muutosehdotuksen puolesta äänesti 5 henkilöä ja toimintasuunnitelman 

ehdotuksen ennallaan pitämisen puolesta 28 henkilöä 

− Poistetaan riviltä 240 sanat ”liikunnallista” ja ”johonkin sellaiseen”: 

”Kalenterivuoden aikana liikuntavastaava järjestää vähintään kaksi liikunnallista 

lajikokeilua, jotka mahdollistavat tutustumisen johonkin sellaiseen jäsenistön 

toivomaan liikuntamuotoon, jota muuten ei tulisi kokeiltua esimerkiksi lajin 

erikoisuuden tai kustannusten vuoksi.” 

− Korjataan riville 248: ”Kulttuurivastaava välittää jäsenistölle tietoa Turun alueen 

kulttuuritapahtumista mahdollisuuksien mukaan lukuvuoden aikana.” 

− Tarkennetaan riville 251: ”Vuoden päätteeksi Katko viettää perinteisesti uusien 

opiskelijoiden suunnittelemia pikkujouluja.” 

− Tarkennetaan riville 252: ”Tapahtumarekistereistä vastaa kulloisenkin tapahtuman 

järjestäjä.” 

− Tarkennetaan riville 254: ”Katko päivystää kerran kuukaudessa, pääasiallisesti joka 

kuukauden ensimmäisenä tiistaina.” 

− Korjataan riville 268: ”Hallituksen jäsenet merkitsevät kaikkien tapahtumien 

myynnit päivystysvihkoon, josta talousvastaava siirtää tiedot kassavihkoon.” 

− Hyväksyttiin toimintasuunnitelma näillä muutoksilla 

6. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2020 

− Hallituksen ehdotus talousarviosta 2020 oli lähetetty jäsenistölle kasvis-listan 

välityksellä viikkoa ennen kokousta 

− Vuoden 2019 talousvastaava Erika Järvinen esitteli vuoden 2020 talousarvion 

− Hyväksyttiin talousarvio vuodelle 2020 muutoksitta 

7. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2020 

− Hallituksen puheenjohtajan valinta 

− Hallituksen puheenjohtajaksi olivat ehdolla Iida Vesanto ja Veera Särkkä 

− Suljetussa äänestyksessä Särkkä sai 26 ääntä ja Vesanto 7 ääntä 

− Valittiin vuoden 2020 hallituksen puheenjohtajaksi Veera Särkkä 

− Hallituksen Index-vastaavan valinta 



 

− Hallituksen Index-vastaavaksi olivat ehdolla Iida Jääskeläinen ja Annette 

Kuligin 

− Suljetussa äänestyksessä Kuligin sai 23 ääntä ja Jääskeläinen 8 ääntä 

− Valittiin vuoden 2020 hallituksen Index-vastaavaksi Annette Kuligin 

− Hallituksen muiden jäsenten valinta 

− Valittiin vuoden 2020 hallituksen muiksi jäseniksi Suvi Reini, Iida Vesanto, 

Victoria Partanen, Elina Koski, Elli Halla-aho, Emma Virta, Iida Härkki, Melina 

Rauhala, Susanna Tuominen ja Rosa Roos 

8. Toiminnantarkastajien (2kpl) ja varatoiminnantarkastajien (2kpl) valinta tilikaudelle 2020 

− Valittiin vuoden 2020 toiminnantarkastajiksi Erika Järvinen ja Sara Pajunen 

− Valittiin vuoden 2020 varatoiminnantarkastajiksi Ella Sirva ja Sofia Saarinen 

9. Vuosijuhlat 2021 

− Hallituksen puheenjohtaja esitteli suunnitelman 

− Vuosijuhlat järjestetään keväällä 2021 

− Päätettiin perustaa Vuosijuhlatoimikunta tässä kokouksessa 

10. Jäsenmaksu 

− Päätettiin vuoden 2020 jäsenmaksun suuruudeksi 35 euroa, kuten talousarviossa on 

esitetty 

11. Muut esille tulevat asiat 

− Keskusteltiin Wirikkeen muuttamisesta sähköiseksi. Hallituksen puheenjohtaja 

ehdottaa asian valmistelemista tulevaan kevätkokoukseen 

− Keskusteltiin Katkon haalareiden selkälogon muuttamisesta. Hallituksen 

puheenjohtaja ehdottaa asian valmistelemista tulevaan kevätkokoukseen 

− Esitettiin toive esimerkiksi Indexin ja Opexin yhteisille tiloille. Todettiin, ettei 

kampusalueelta hankittavaan tilaan löydy tällä hetkellä varallisuutta ja resursseja. 

Jätetään asia myöhemmin mietittäväksi 

− Esitettiin toive mahdollisesta yhteistyöstä tai yhteisistä tapahtumista Opexin kanssa 

− Kokouskaljat Ravintola Portissa syyskokouksen jälkeen 

− Pidettiin kokoustauko ajassa 18:49-18:59 

 

12. Kokouksen päättäminen 

− Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20:34 



 

 

 

   _________________________ 

Diana Marculescu 

pöytäkirjantarkastaja 

 

__________________________ 

Erika Järvinen 

pöytäkirjantarkastaja 


