
 

 

 

 

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous 

Pöytäkirja 

 

Aika: Tiistai 31.3.2020 klo 18:08-21:08 

Paikka: Zoom-etäkokoustila (https://utu.zoom.us/j/7857577856) 

Läsnäolijat: Veera Särkkä, Meri Kärki, Julia Kuitunen, Iida Vesanto, Victoria Partanen, Suvi Reini, 

Annette Kuligin, Emma Virta, Veera Oksa, Sara Pajunen, Ella Sirva, Sofia Saarinen, Elina Koski, Melina 

Rauhala, Iida Härkki, Jessica Jormanainen, Diana Marculescu, Rosa Roos, Elli Halla-aho (saapui 

kohdassa 5), Iida Härkki (poistui kohdassa 5), Suvi Reini (poistui kohdassa 5), Melina Rauhala (poistui 

kohdassa 5), Ella Sirva (poistui kohdassa 5), Veera Oksa (poistui kohdassa 8) 

 

Käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja Veera Särkkä avaa kokouksen ajassa 18:08 

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat (2) ja ääntenlaskijat (2) 

- Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Emma Virta 

- Valitaan sihteeriksi Rosa Roos 

- Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Annette Kuligin ja Elina Koski 

- Valitaan ääntenlaskijoiksi Annette Kuligin ja Elina Koski 

 

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

- Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsua ei ole viety 

Educariumille, koska sinne ei tällä hetkellä pääse. Kokous pidetään Zoomissa, sillä yli 

10 hengen tilaisuudet on kielletty vallitsevan korona -tilanteen vuoksi. Todetaan 

kokous yhdistyksen sääntöjen mukaisesti koollekutsutuksi ja siten lailliseksi sekä 

päätösvaltaiseksi 

 

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys 

- Hyväksytään kokouksen esityslista muutoksitta kokouksen työjärjestykseksi  

 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajien lausunto 

 

- Tilinpäätös: 

- Tilinpäätöksen esittää Sara Pajunen, koska edellisen vuoden hallituksen 

talousvastaava Erika Järvinen on estynyt tulemaan paikalle 

https://utu.zoom.us/j/7857577856


 

 

- Tilikauden tulos on 1753,29€ alijäämää. Varaston muutos on 787,48€ ja se 

kertoo siitä, että Katko ry:n tuotteet ovat menneet hyvin kaupaksi. Jäsenistölle 

tarjottiin edullinen bussikyyti Kasvisristeilylle ja Katkon Gaala sekä pikkujoulut 

tuottivat enemmän tappiota kuin oli odotettu. Baaribileet tuottivat 2019 

huonosti ja siksi alijäämää ei saatu kurottua kiinni 

 

- Vuosikertomus 

- Kevätkokouksen puheenjohtaja Emma Virta esittelee vuoden 2019 

vuosikertomuksen 

- Korjataan kohtaan 1 Katko oli aktiivisesti edustamassa niin TYY:n, Indexin kuin 

muidenkin yhteistyötahojen tapahtumissa vuoden aikana 

- Korjataan kohtaan 1 Katko käsitteli vuoden aikana palautteita, joita kerättiin 

niin nettisivujen lomakkeiden, kevään tyytyväisyyskyselyn kuin 

palautetilaisuuksien kautta. 

- Poistetaan kohdasta 1 Katkon toimintaa sekä edunvalvonnan laitoksen ja 

tiedekunnan toimintaa kehitettiin jatkuvasti vuoden aikana palautteiden 

perusteella. 

- Korjataan kohtaan 2 Iltakouluissa käytiin läpi Katkon toiminnan yleiset 

periaatteet, Katkon säännöt ja sovittiin hallituksen yhteisistä toimintatavoista 

kuten hyvistä kokoustavoista ja -käytännöistä. 

- Lisätään kohtaan 2 Hallitus järjesti tarpeen vaatiessa vuoden aikana 

iltakouluja hallitustoiminnan tueksi. 

- Poistetaan kohdasta 2 Jo edellisenä vuonna ideoidut pestien tiivistämiset ja 

uudistukset kirjattiin vuoden 2019 toimintasuunnitelmaan. 

- Poistetaan kohdasta 2 Suunnitelmat huomioitiin pestien jaossa niin, että 

yhdellä hallituksen jäsenellä olisi aiempaa selkeämmät isommat vastuualueet 

sekalaisten pienten pestien sijaan. 

- Korjataan kohtaan 2  Projektivastaavan pesti poistettiin tarpeettomana ja 

visuaalinen vastaava valittiin nyt vakiintuneena uutena pestinä. 

- Korjataan kohtaan 2 Tammikuussa vanha ja uusi hallitus tapasivat myös 

Hallituksenvaihdon merkeissä. Rennossa illanvietossa vanha hallitus antoi 

uusille toimijoille ideoita ja vinkkejä tulevaan kauteen. 

- Korjataan kohtaan 2 Lisäksi hallituksen jäseniä osallistui alkuvuodesta TYY:n 

suureen koulutuspäivään ja vuoden kuluessa myös muihin ylioppilaskunnan 

koulutuksiin. 

- Poistetaan kohdasta 2.2 (varajäsen Jutta Lautakari) 

- Korjataan kohtaan 3.1 Tieto johtokuntaan valituista opiskelijajäsenistä tuli 

hallitukselle loppuvuodesta 2019 ja kasvatustieteiden laitokselta 

johtokunnassa on yksi (1) varsinainen opiskelijaedustaja sekä kaksi (2) 

varajäsentä. 

- Poistetaan kohdasta 3.1 Vuonna 2019 nimitettiin työyhteisötoimikuntaan 

opiskelijajäsen sekä tälle varajäsen. 

- Korjataan kohtaan 3.1 Opetusnäytetoimikunta toimii uusia 

opetushenkilökunnan jäseniä rekrytoitaessa opetusnäytteitä arvioivana 

tahona. 



 

 

- Korjataan kohtaan 3.2 Osallistujia oli melko vähän, mutta tilaisuudessa saatiin 

yhdessä keskusteltua kyselyn tuloksista sekä vapaamuotoisemmin yleisesti 

opinnoista. 

- Poistetaan kohdasta 3.2 Kysely lähetettiin kaikille kasvatustieteiden laitoksen 

opiskelijoille ja opettajille, ja siihen vastasi melko laaja joukko opiskelijoita (85 

henkilöä) sekä muutama opettaja (3 henkilöä).  

- Poistetaan kohdasta 3.2 Kyselyssä nousivat esille toiveet mm. luentojen 

läsnäolopakon poistamisesta, työelämäkytkösten lisäämisestä, 

opetusmenetelmien monipuolistamisesta sekä laajemmin digitaalisten 

oppimisympäristöjen hyödyntämisestä monipuolisemmin. 

- Korjataan kohtaan 3.2 Kyselyssä nousivat esille toiveet mm. luentojen 

läsnäolopakon poistamisesta, työelämäkytkösten lisäämisestä, 

opetusmenetelmien sekä digitaalisten oppimisympäristöjen hyödyntämisestä 

monipuolisemmin. 

- Korjataan kohtaan 3.3 Lisäksi hän toimii dekaanin sijaisena -  Husun ollessa 

estyneenä.  

- Korjataan kohtaan 3.3 Laitosjohtajan paikalta väistyy Risto Rinne, joka siirtyi 

lähes 25 vuoden johtotehtävästään takaisin professuuriinsa ja 

tutkimuksentekoon. 

- Korjataan kohtaan 4 Katko järjesti vuoden 2019 aikana kaksi 

työelämäekskursiota ja työelämäaiheisen koulutuksen sekä oli mukana 

organisoimassa Duunisafari-toimintaa keväällä ja syksyllä. 

- Korjataan kohtaan 4 Kevääseen mahtui myös vuoden ensimmäinen 

työelämäekskursio henkilöstövuokrausyritys Legioonan tiloihin, jossa 

jäsenistöllä oli mahdollisuus tutustua tarkemmin rekrytointiin alana. 

- Korjataan kohtaan 4 Työelämävastaava tiedotti katkolaisia pitkin vuotta myös 

muista ajankohtaisista työelämäasioista esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ja 

kasvis-sähköpostilistalla.  

- Korjataan kohtaan 4 Verkoston avulla pyritään tiivistämään ja helpottamaan 

yhteistyötä ja verkostoitumista opiskelijoiden ja alumnien välillä. 

- Korjataan kohtaan 4.1 Ensimmäinen Duunisafari järjestettiin keväällä ja toinen 

syksyllä jo vakiintuneen tavan mukaan. 

- Korjataan kohtaan 5.1  Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto ry 

- Korjataan kohtaan 5.1 Tiedottaminen SKOL:ista tapahtui vuonna 2019 

ensisijaisesti sosiaalisen median ja kasvis-sähköpostilistan kautta. 

- Korjataan kohtaan 5.1 Katkon hallituksen Index-vastaava edusti Katkoa myös 

loppusyksystä järjestetyssä SKOL:in vuosikokouksessa, jossa valittiin SKOL:in 

vuoden 2020 hallitus. 

- Korjataan kohtaan 5.3 Jäsenistölle yhteistyö näyttäytyi etenkin 

valtakunnallisten tapahtumien (Kasvisristeily ja SuperSitsit) kautta, niissä 

jäsenistö pääsi tutustumaan muihin Suomen kasvatustieteilijöihin. 

- Korjataan kohtaan 5.4 Yhteydenpitoa helpotti tänäkin vuonna yhteinen 

Facebook-ryhmä Opexin ja Katkon hallitusten jäsenille. 



 

 

- Korjataan kohtaan 5.5 Index toimii linkkinä jäsenjärjestöjensä välillä ja lisäksi 

jäsenistön edunvalvojana yhteiskuntatieteellisessä tiedekunnassa, 

kasvatustieteiden laitoksella ja taloustieteen laitoksella. 

- Poistetaan kohdasta 5.5 Indexin tapahtumista tiedotettiin katkolaisia kasvis-

listan kautta sähköpostitse, sosiaalisessa mediassa ja Katkon ilmoitustaululla 

Educariumin aulassa. 

- Korjataan kohtaan 5.5 Indexin tapahtumista tiedotettiin katkolaisia kasvis-

sähköpostilistalla, sosiaalisessa mediassa ja Katkon ilmoitustaululla 

Educariumin aulassa. 

- Poistetaan kohdasta 5.5 Indexin tapahtumien ollessa suunnattu kaikille sen 

jäsenjärjestöille, Katkolaiset olivat vuonna 2019 perinteisesti aktiivisia Indexin 

tapahtumissa kävijöitä. 

- Korjataan kohtaan 5.5 Index järjesti läpi vuoden kopo-toimikunnan 

tapaamisia, joissa kaikki Indexiin kuuluvat koulutuspoliittiset vastaavat ja 

koulutuspolitiikasta kiinnostuneet ihmiset pääsivät keskustelemaan 

ajankohtaisista opintoasioista ja tiedekuntien kuulumisista. 

- Korjataan kohtaan 5.5 Yksi opiskeluvuoden huipentuma oli odotetusti vappu, 

jonka aikana Katko omien tapahtumiensa lisäksi oli tarjoamassa boolia, 

Wirikettä luettavaksi ja hyvää seuraa pisteellään Indexin ja Opexin 

järjestämillä vapputansseilla. 

- Korjataan kohtaan 5.5 Indexin tilat siirtyivät alkusyksystä Publicumin 

neljännestä kerroksesta ensimmäiseen, mikä koettiin sekä hallituksen että 

opiskelijoiden puolesta helpommin lähestyttäväksi tilaksi. 

- Poistetaan kohdasta 5.5 Opiskelijoiden monipuolinen hyvinvointi ja 

virkistäytyminen on molemmille järjestöille tärkeitä tavoitteita, ja 

Marraskuussa järjestettiin Indexin perinteinen ruokatapahtuma Academic 

Munchies, johon Katko osallistui myymällä pisteellään vegaanista ja 

gluteenitonta ‘oreo-juustokakkua’. 

- Korjataan kohtaan 5.5 Opiskelijoiden monipuolinen hyvinvointi ja 

virkistäytyminen ovat molemmille järjestöille tärkeitä tavoitteita. 

- Korjataan kohtaan 5.5 Onnistuneen vuoden päätteeksi Index kutsui uudelleen 

koolle kaikki jäsenjärjestöjensä hallitukset kiitosiltaan, joka tänä vuonna 

järjestettiin lattialla pidettävien kiitossitsien muodossa. 

- Korjataan kohtaan 5.5 Sen lisäksi, että Indexin kanssa on tehty yhteistyötä 

pitkin vuotta, on Katko myös ylläpitänyt suhteitaan Indexin muihin 

alajärjestöihin järjestämällä useita tapahtumia heidän kanssaan ja jatkaa tätä 

yhteistyötä myös ensi vuonna. 

- Korjataan kohtaan 5.6 Kv-vastaava esittäytyi kv-opiskelijoille lähettämällä 

sähköpostia kahdelle sähköpostilistalle, joiden tiedot saatiin EdLearn-

koordinaattori Anna Väreeltä. 

- Korjataan kohtaan 5.6 Yhteisien tapahtumien markkinoinnilla koitettiin saada 

kv-opiskelijoita ja jäsenistöä lähemmäs toisiaan. Tämä ei kuitenkaan aivan 

onnistunut vuonna 2019. 

- Korjataan kohtaan 5.6 Muutamaa poikkeusta lukuun ottamatta kansainvälisiä 

opiskelijoita ei juurikaan näkynyt Katkon muussa toiminnassa. 



 

 

- Poistetaan kohdasta 5.6 Kv-vastaava tiedotti jäsenistöä myös vaihto-

opiskeluun liittyvistä asioista, varsinkin syksyn alkavasta vaihtohausta ja -

infoista. 

- Korjataan kohtaan 6 Lisäksi hän hallinnoi Katkon sähköpostilistoja - hallituksen 

sisäistä katko-sähköpostilistaa ja jäsenistön kasvis-sähköpostilistaa. 

- Korjataan kohtaan 6.1 Kasvis-sähköpostilista on toiminut merkittävänä 

tiedotuskanavana jäsenistölle niin hallituksen mielestä kuin kevään 2019 

tyytyväisyyskyselyn mukaan. 

- Korjataan kohtaan 6.1 Viikkotiedotteen ja tiedotusvastaavan välittämien 

yksittäisten viestien lisäksi myös muut hallituslaiset tiedottivat jäsenistöä 

vastuualueisiinsa liittyvistä asioita kasvis-sähköpostilistan kautta; esimerkiksi 

viikoittainen (pitkät loma-ajat pois lukien) bilekatsaus sekä 

epäsäännöllisemmät kopo- ja sopopostit tavoittivat jäsenet kasvis-

sähköpostilistan kautta. 

- Korjataan kohtaan 6.1  Syksyllä uusia opiskelijoita kannustettiin liittymään 

kasvis-sähköpostilistalle useissa fuksiviikkojen tapahtumissa. 

- Korjataan kohtaan 6.2  Katkon ainejärjestölehden Wirikkeen päätoimittajana 

toimi vuonna 2019 Iida Vesanto. 

- Korjataan kohtaan 6.2 Wirike ilmestyi vuonna 2019 kaksi (2) kertaa: vapun ja 

pikkujoulujen aikaan. 

- Korjataan kohtaan 6.2 Vuoden toisen Wirikkeen teemana oli kokemusten 

jakaminen, ja kirjoituksia löytyy liittyen opintoihin, koulutuspoliittiseen 

toimintaan, vaihto-opiskeluun sekä työharjoitteluun. 

- Korjataan kohtaan 7.2 Jatkot olivat samalla myös osa Katkon Gaalan 

varainkeruuta, ja Katkon osuus tuotoista meni tuotot menivät Gaala-

toimikunnalle. 

- Korjataan kohtaan 7.2 Keväällä järjestettiin myös toista kertaa Jonne-bileet 

yhteistyössä Pulterit ry:n, IVA ry:n ja Skandica ry:n kanssa. 

- Korjataan kohtaan 7.2 Konseptiin kuuluivat viime kerralla myös sitsit, joita ei 

nyt ollut. 

- Poistetaan kohdasta 7.3 Vuonna 2019 Katkon liikuntatoiminnasta oli 

kevätlukukaudella vastuussa Katkon liikuntavastaava ja syyslukukaudella 

liikuntavastaava yhdessä Fobia ry:n liikuntavastaavan kanssa. 

- Korjataan kohtaan 7.3 Osallistuminen kokeiluvuoroille oli vaihtelevaa, mutta 

innokkaita löytyi riittävästi viikoittaiseen liikuntavuoroon. 

- Lisätään kohtaan 7.3 Niistä olivat vastuussa Katkon ja Fobia ry:n 

liikuntavastaavat. 

- Korjataan kohtaan 7.5 Katko järjesti syksyn alussa tuutoreiden kanssa 

yhteistyössä fukseille Kastajaiset, Fuksisitsit, Fuksisaunan sekä Uusien ja 

vanhojen illan. 

- Korjataan kohtaan 7.6 Illan päätteeksi juhlijoille esiintyi vuoden 2019 I/O-

Speksin bändi. 

- Korjataan kohtaan 7.7 SuperSitsien teemaksi valikoitui sisarkunnat ja 

silliaamiainen suunniteltiin sopimaan yhteen sitsien Amerikka-teeman kanssa. 



 

 

- Korjataan kohtaan 7.7 Kappaleen rakenne: Vuoden päätteeksi Katkolla oli 

kunnia järjestää kasvatustieteilijöiden jokavuotiset SuperSitsit Turussa. 

SuperSitsit-toimikunta aloitti toimintansa juhlavastaavien johdolla 

seitsemänhenkisellä (7) tiimillä. Tiimi toimi oikein tehokkaasti ja innokkaasti. 

SuperSitsien teemaksi valikoitui sisarkunnat ja silliaamiainen suunniteltiin 

sopimaan yhteen sitsien Amerikka-teeman kanssa. Juhlapaikaksi valikoitui 

Juhlava-tila Uittamossa, mikä oli hyvin bussiyhteyksien päässä. Osallistujia oli 

tapahtumassa 100, halukkaita jouduttiin karsimaan paljon. Sitsit ja sillis sujuivat 

muuten mutkitta, mutta meno sitseillä yltyi melko railakkaaksi. Laulunjohtajilla 

oli kova työ pitää pakka kasassa. Sitsien jatkot järjestettiin Aalto-yökerhossa. 

Yhteistyö ja tiedonvälitys ei sujunut jatkopaikan kanssa ja illan aikana oli 

muutamia ongelmia – tunnelma jatkoilla oli kuitenkin tästä huolimatta hieno. 

Sillis järjestettiin TYY:n saunalla, tila toimi hyvin ja melkein kaikki sitsaajat 

selviytyivät myös sillikselle. Sponsoreiksi tapahtumaan saatiin Olvi, Marli, 

Kaalimato, Specia, Lakumesta ja majoitusta varten alekoodi Omenahotelliin.  

 

- Toiminnantarkastajien lausunto 

- Toiminnantarkastajat Julia Kuitunen ja Jessica Jormanainen esittelevät 

toiminnantarkastajien lausunnon 

- Muutamia epäselviä kohtia, jotka mainitaan toiminnantarkastajien 

lausunnossa ja hallitus 2019 on tehnyt niistä lisäselvityksen 

 

 

6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen ja vuosikertomuksen vahvistaminen 

- Vahvistetaan vuoden 2019 tilinpäätös ja hyväksytään vuosikertomus 2019 

 

7. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen edellisen toimikauden hallitukselle 

- Päätetään myöntää tili- ja vastuuvapaus vuoden 2019 hallitukselle 

 

8. Jäsenmaksu yhden vuoden jäsenyydelle 

- Päätetään siirtää asian käsittely sääntöjen mukaisesti seuraavaan syyskokoukseen 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

- Keskusteltiin koronatilanteen vaikutuksesta Katkon toimintaan ja tuleviin tapahtumiin 

 

10. Kokouksen päättäminen 

- Kokouksen puheenjohtaja Emma Virta päättää kokouksen ajassa 21:08 

 

 

 

_________________________ 

 

Veera Särkkä 

hallituksen puheenjohtaja 

 



 

 

 

_________________________   _________________________ 

 

Elina Koski      Annette Kuligin 

Pöytäkirjantarkastaja     Pöytäkirjantarkastaja 


