
 
 

Yhdistyksen sääntömääräinen syyskokous  

Pöytäkirja 
 

 

Aika:   Tiistai 3.11.2020 klo 17.17-19.43 

Paikka: Osuuskauppa-luentosali, Turun Kauppakorkeakoulun 1. kerros 

(Rehtorinpellonkatu 3) 

  Zoom-etäkokoustila (https://utu.zoom.us/j/8336369019) 

Paikalla: Victoria Luovikari, Monika Keisala, Suvi Reini, Rosa Roos, Iida Vesanto, Elina Koski, Elli 

Halla-aho, Sara Pajunen, Jonne Talonen, Susanna Tuominen, Vilma Leppänen, Anniina Laine, Emilia 

Seppänen, Essi Koivumies, Blerda Jetullahi, Eeva Seppälä, Helena Hirvonen  

Etäyhteydellä (Zoom): Ella Talasvirta, Emma Virta, Erika Järvinen, Heini Tikkanen, Hilla Vuorio, Iida 

Härkki, Julia Kuitunen, Mariam Marei, Melina Rauhala, Pinja Rastas, Salla Kylväjä, Sofia Saarinen, 

Tira Kivilähde, Veera Mikola, Veera Oksa, Veera Särkkä, Konsta Collanus, Katri Hirvi, Verna 

Strandberg 

 

 

Käsiteltävät asiat: 
 

1. Kokouksen avaus 

− Yhdistyksen puheenjohtaja Veera Särkkä avaa kokouksen ajassa 17.17 

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

(2kpl) valinta 

− Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Suvi Reini  

− Valitaan kokouksen sihteeriksi Iida Vesanto 

− Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Sara Pajunen ja Rosa Roos 

− Valitaan ääntenlaskijoiksi Sara Pajunen ja Rosa Roos 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

− Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus  

− Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle Kasvis-listan kautta ja viety Educariumin 

ilmoitustaululle vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta. Myös kokouksen 

Zoom-linkkiä on jaettu jäsenistölle asianmukaisesti  

− Todetaan kokous yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja siten 

lailliseksi sekä päätösvaltaiseksi 

4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

https://utu.zoom.us/j/8336369019


 

− Hyväksytään kokouksen esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi 

5. Toimintasuunnitelman hyväksyminen vuodelle 2021 

− Ehdotus toimintasuunnitelmasta vuodelle 2021 on lähetetty jäsenistölle Kasvis-

listan välityksellä kokouskutsun yhteydessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen 

syyskokousta 

− Kokouksen puheenjohtaja esittelee vuoden 2021 toimintasuunnitelman ehdotuksen 

− Tarkennetaan kohtaan Yleistä: “Katko ry (myöhemmin mainittaessa Katko) on 

Turun yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen 

ja erityispedagogiikan opiskelijoiden sekä muiden toiminnasta kiinnostuneiden 

ainejärjestö.” 

− Korjataan kohtaan Hallitus ja hallinto: “Hallituksen kesken valitut lippu-upseeri(t) 

osallistuu vuoden aikana järjestettäviin TYY:n lippukulkueisiin” 

− Korjataan kohtaan Opintoasiat ja edunvalvonta: “Katko osallistuu aktiivisesti 

tiedekunnassa ja kasvatustieteiden laitoksella tehtävään arviointi- ja 

kehittämistyöhön olemalla yhteydessä työryhmissä toimiviin opiskelijajäseniin” 

− Korjataan kohtaan Opintoasiat ja edunvalvonta: “Katko kannustaa opiskelijoita 

olemaan aktiivisia yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen työryhmissä.” 

− Poistetaan kohdasta Opintoasiat ja edunvalvonta virke “Opiskelijajäseniä on myös 

tiedekunnan ja laitoksen työryhmissä.” ja korvataan se yllä olevalla muotoilulla. 

− Korjataan kohtaan Opintoasiat ja edunvalvonta: “Kopot pitävät yhteyttä myös 

kasvatustieteiden edustajiin” 

− Korjataan kohtaan Työelämätoiminta: “Duunisafari on kasvatustieteiden 

opiskelijoille järjestettävä 1-3 päivän mittainen tutustumisjakso työelämään.” 

− Poistetaan kohdasta Uudet opiskelijat virkkeestä “Alkusyksystä Katko pyrkii 

järjestämään uusien ja vanhojen opiskelijoiden tutustumisillan, kastajaiset, niiden 

jatkot sekä fuksisitsit” turha pätkä “niiden jatkot”. 

− Poistetaan kohdasta Sosiaalipoliittinen toiminta virke “Yhdenvertaisuusvastaavana 

voi toimia sopo tai joku muu henkilö.” 

− Lisätään kohtaan Sosiaalipoliittinen toiminta virke “Katko sitoutuu noudattamaan 

TYY:n yhdenvertaisuusohjelmaa.” 

− Korjataan kohtaan Ulkosuhteet: “Kansainvälisyysvastaava (lyhyemmin kv-vastaava) 

tapaa kauden alussa tiedekuntamme EdLearn-maisteriohjelman opiskelijaedustajia 

ja keskustelee yhteistyömahdollisuuksista.” 

− Poistetaan kohdasta Ulkosuhteet virkkeestä “Vuosijuhlien tarkoituksena on 

lähentää Katkon jäseniä, alumneja, tiedekuntaa ja valtakunnallisia kasvatustieteiden 

ainejärjestöjä rennon juhlallisissa merkeissä” sana “rennon”, koska vuosijuhlat eivät 

ole mikään rento tapahtuma. 



 

− Korjataan kohtaan Tiedotus- ja julkaisutoiminta: “Tiedotusvastaavien tehtävänä on 

myös seurata ylioppilaskunnan tiedotusta Tyyali-listalla” 

− Korjataan kohtaan Tiedotus- ja julkaisutoiminta: “Katkon tiedottaminen ja viestintä 

perustuu vuonna 2020 osana Specian-järjestöhaastetta tehtyyn 

viestintäsuunnitelmaan, joka päivitetään vuodelle 2021” 

− Korjataan kohtaan Vapaa-ajan toiminta: “Katko huomioi Huomioimme tapahtumien 

suunnittelussa niiden esteettömyyden sekä kv-opiskelijoiden 

osallistumismahdollisuuden.” 

− Poistetaan omistusliite “-sa” kohdasta Vapaa-ajan toiminta virkkeestä “Katkon 

kulttuurivastaava pyrkii järjestämään Viini- ja juustoillan ja I/O-speksiekskursion 

sekä mahdollisuuksiensa mukaan yhden tai useamman muun kulttuuritapahtuman 

kalenterivuoden aikana” 

− Poistetaan kohdasta Vapaa-ajan toiminta virkkeestä “Kulttuurivastaava välittää 

jäsenistölle tietoa Turun alueen kulttuuritapahtumista lukuvuoden aikana 

kulttuuriposteina” sana “kulttuuriposteina” 

− Korjataan kohtaan Varainhankinta ja talous: “Lisäksi Katko voi hakea projekti- ja 

erillisavustuksia sekä etsiä sponsoreita.” 

− Poistetaan kohdasta Varainhankinta ja talous virke “Lisäksi suurimpiin tapahtumiin, 

kuten vuosijuhliin, etsitään sponsoreita” ja korvataan se yllä olevalla muotoilulla 

− Lisätään kohtaan Varainhankinta ja talous kappale vuosijuhlien raha-asioista 

“Vuonna 2021 Katko järjestää vuosijuhlat, joiden varainhankinnan suunnittelusta 

vastaa vuosijuhlatoimikunta yhteistyössä hallituksen kanssa. Vuosijuhliin on 

budjetoitu noin 22 000 euroa. Vuosijuhlien järjestämissä on tarkoitus hyödyntää 

Katkon tilillä olevaa ylijäämää.” 

− Lisätään toimintasuunnitelman loppuun kohta “Koronan vaikutus toimintaan” ja 

sen alle teksti koronan vaikutuksista Katkon toimintaan: “Vuonna 2020 alkaneen 

maailmanlaajuisen Covid19-pandemian aiheuttamien muutosten vuoksi vuonna 

2021 voi ilmentyä yllättäviä muutoksia Katkon toiminnassa. Katkon hallitus seuraa 

aktiivisesti vallitsevia rajoituksia ja turvallisuusohjeita, ja ottaa ne toiminnassaan 

huomioon. 

− Hyväksytään toimintasuunnitelma vuodelle 2021 näillä muutoksilla 

6. Talousarvion hyväksyminen vuodelle 2021 

− Ehdotus talousarviosta vuodelle 2021 on lähetetty jäsenistölle Kasvis-listan 

välityksellä kokouskutsun yhteydessä vähintään seitsemän (7) päivää ennen 

syyskokousta 

− Vuoden 2020 talousvastaava Rosa Roos esittelee vuoden 2020 talousarvion 

− Päätetään poistaa budjetista kohdasta Urheilu- ja hyvinvointitoiminta kohta 

CampusSportin kilpailut ja jakaa niihin varattu budjetti (100,00 €) Viini- ja 



 

juustoiltaan (30,00 €), työelämätapahtumiin (30,00 €), Vapputapahtumien 

menoihin (30,00 €) ja muihin menoihin (10,00 €) 

− Päätetään lisätä muihin menoihin 15,00 €, sillä esitelty talousarvio heitti 

loppusummaltaan menojen osalta kyseisen summan verran 

− Hyväksytään talousarvio vuodelle 2021 näillä muutoksilla 

7. Hallituksen jäsenten valinta vuodelle 2021 

− Hallituksen puheenjohtajan valinta 

− Hallituksen puheenjohtajaksi ehdolla Elina Koski 

− Valitaan vuoden 2021 hallituksen puheenjohtajaksi Elina Koski 

− Hallituksen Index-vastaavan valinta 

− Hallituksen Index-vastaavaksi ehdolla Susanna Tuominen 

− Valitaan vuoden 2021 hallituksen Index-vastaavaksi Susanna Tuominen 

− Hallituksen muiden jäsenten valinta 

− Hallituksen muiksi jäseniksi ehdolla Jonne Talonen, Victoria Luovikari, Elli 

Halla-aho, Melina Rauhala, Pinja Rastas, Salla Kylväjä, Veera Mikola, Iida 

Härkki, Essi Koivumies ja Helena Hirvonen 

− Valitaan vuoden 2021 hallituksen muiksi jäseniksi Jonne Talonen, Victoria 

Luovikari, Elli Halla-aho, Melina Rauhala, Pinja Rastas, Salla Kylväjä, Veera 

Mikola, Iida Härkki, Essi Koivumies ja Helena Hirvonen 

8. Toiminnantarkastajien (2kpl) ja varatoiminnantarkastajien (2kpl) valinta tilikaudelle 2021 

− Valitaan vuoden 2021 toiminnantarkastajiksi Iida Vesanto ja Emma Virta 

− Valitaan vuoden 2021 varatoiminnantarkastajiksi Anniina Laine ja Emilia Seppänen 

9. Jäsenmaksut 

− Päätetään seitsemän (7) vuoden jäsenmaksun suuruudeksi 35,00 €, kuten 

talousarviossa on esitetty 

− Päätetään yhden (1) vuoden jäsenmaksun suuruudeksi 10,00 € 

10. Katkon historiikkitoimikunta 

− Päätetään perustaa Katkolle historiikkitoimikunta Katkon historiikin tekemiseen 

− Toimikunnan perustajajäseniin Sara Pajuseen ja Erika Järviseen voi olla yhteydessä, 

jos Katkon historiikin työstäminen kiinnostaa 

11. Muut esille tulevat asiat 

− Keskusteltiin mahdollisuudesta nimetä Katkolle kunniajäseniä esimerkiksi 

yhdistyksen ylimääräisessä kokouksessa 

12. Kokouksen päättäminen 

− Kokouksen puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 19.43 

  



 
   _________________________ 

Sara Pajunen 

pöytäkirjantarkastaja 

__________________________ 

Rosa Roos 

pöytäkirjantarkastaja 

 


