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YLEISTÄ

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry (myöhemmin mainittaessa Katko) on Turun

yliopiston kasvatustieteiden laitoksen kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja

erityispedagogiikan opiskelijoiden sekä muiden toiminnasta kiinnostuneiden

ainejärjestö. Katkon tarkoituksena on toimia Turun yliopiston kasvatustieteiden

laitoksen opiskelijoiden edunvalvonnan ja vapaa-ajan järjestönä. Katko on jäsenenä

Index yhteiskuntatieteet ja kasvatustieteet ry:ssä, joka on Turun yliopiston

yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan ja kasvatustieteen laitoksen ainejärjestöjen

kattojärjestö. Katko toimii yhteistyössä myös kasvatustieteiden laitoksen ja

tiedekunnan, Turun yliopiston ylioppilaskunnan, Specia – Asiantuntijat ja esihenkilöt

ry:n, Suomen Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto SKOL ry:n sekä muiden

järjestöjen kanssa.

HALLITUS JA HALLINTO

Katko ry valitsee hallituksensa syyskokouksessa ja sen toimikausi on yksi

kalenterivuosi. Hallitus jakaa keskuudessaan vastuualueet tasapuolisesti

kalenterivuoden alussa. Vanha hallitus vastaa uuden hallituksen perehdyttämisestä.

Lukukausien aikana hallitus kokoontuu virallisesti pääosin kerran viikossa. Vuoden

aikana järjestetään epävirallisia hallituksen iltakouluja, joissa keskustellaan

ajankohtaisista asioista ja suunnitellaan järjestön toimintaa. Hallitus kerää

jäsenistöltä palautetta ja kehittää toimintaansa palautteen perusteella. Keväisin

järjestettävä suuri tyytyväisyyskysely on merkittävin tapa kerätä palautetta.

Hallituksen jäsenet osallistuvat TYY:n ainejärjestöille tarkoitettuihin koulutuksiin ja

TYY:n eri sektoreiden tapaamisiin. Hallituksen kesken valitut lippu-upseeri(t)

osallistuu vuoden aikana järjestettäviin TYY:n lippukulkueisiin - vappuna, Porthanin

päivänä ja itsenäisyyspäivänä. Hallitus edustaa Katkoa vuosijuhlissa ja muissa

vastaavissa tilaisuuksissa.

Katkolla on hallussaan kolme pysyvää rekisteriä: jäsenrekisteri, alumnirekisteri ja

sähköpostilistan rekisteri. Lisäksi tapahtumien yhteydessä kerätään väliaikainen



rekisteri tapahtuman osallistujista. Rekisterit noudattavat EU:n yleistä

tietosuoja-asetusta. Tietosuojaseloste on näkyvillä Katkon nettisivuilla.

OPINTOASIAT JA EDUNVALVONTA

Katkon hallitus valitsee keskuudestaan yhden tai kaksi koulutuspoliittista vastaavaa

(lyhyemmin kopo), jotka ovat päävastuussa Katkon edunvalvonnallisista tehtävistä.

Koulutuspoliittiset vastaavat tiedottavat hallitusta ajankohtaisista asioista

korkeakoulupolitiikassa. Katko kehittää edunvalvontaa tiedekuntatasolla yhteistyössä

Opex ry:n, Opekas ry:n ja TurAus ry:n kanssa.

Yksi Katkon tärkeistä tehtävistä on koulutusohjelmien kehittäminen. Katko osallistuu

aktiivisesti tiedekunnassa ja kasvatustieteiden laitoksella tehtävään arviointi- ja

kehittämistyöhön olemalla yhteydessä työryhmissä toimiviin opiskelijajäseniin ja

viemällä eteenpäin opetuksesta kerättyä palautetta.

Palautejärjestelmää kehitetään yhteistyössä laitoksen kanssa. Sähköisen tenttimisen

ja etäopiskelun mahdollisuuksia pyritään parantamaan entisestään yhteistyössä

laitoksen henkilökunnan kanssa. Koulutuspoliittiset vastaavat järjestävät vähintään

kerran lukukaudessa opiskelijoille ja laitoksen henkilökunnalle yhteisen

opintopalautetilaisuuden, jonka palautteita käytetään opetuksen kehittämisen

pohjana. Lisäksi koulutuspoliittiset vastaavat tiedottavat ajankohtaisista

koulutuspoliittisista asioista jäsenistölle sähköpostilistan kautta.

Katko kannustaa opiskelijoita olemaan aktiivisia yliopiston, tiedekunnan ja laitoksen

työryhmissä. Katkon hallitus varmistaa, että edellä mainituissa ryhmissä on tarvittava

opiskelijaedustus. Katkon hallituksesta ensisijaisesti puheenjohtajisto tai

koulutuspoliittiset vastaavat osallistuvat myös kasvatustieteiden laitoksen

laitosneuvotteluihin.

Vuonna 2022 tiedekunnan hallinnon opiskelijaedustajien koordinaattori

(halloped-koordinaattori) valitaan Katkon jäsenistä. Varahalloped-koordinaattorina

toimii Opex ry:n nimittämä edustaja. Katkon koulutuspoliittiset vastaavat pitävät

yhteyttä hallopedeihin ja halloped-koordinaattoriin saadakseen tietoa tiedekunnan



ajankohtaisista asioista. Kopot pitävät yhteyttä myös kasvatustieteiden edustajiin

(esim. Eduxi) ylioppilaskunnan edustajistossa.

TYÖELÄMÄTOIMINTA

Katkon hallituksesta valitaan yksi tai kaksi työelämävastaavaa, joiden tehtävänä on

edistää kasvatustieteilijöiden työelämätietoutta. Vuoden 2022 aikana Katko pyrkii

järjestämään ainakin kahteen kohteeseen työelämäekskursion, joiden tarkoituksena

on selkeyttää valmistumisen jälkeisiä työelämämahdollisuuksia ja vaihtoehtoja sekä

kasvatustieteilijöiden työllistymistä.

Katko kehittää aktiivisesti yhteistyötä alumniensa kanssa. Alumniyhteyksistä ja

alumnirekisteristä ovat vastuussa työelämävastaava(t). He kuuluvat myös Katko ry:n

alumni- sekä Kasvatustieteilijöiden alumniverkosto -Facebook-ryhmiin.

Duunisafari on kasvatustieteiden opiskelijoille järjestettävä 1-3 päivän mittainen

tutustumisjakso työelämään. Duunisafari-tiimi on osittain hallituksen ulkopuolinen

toimija, jonka vastuulla on tutustumisjaksojen järjestäminen. Työelämävastaavien

tehtäviin kuuluu Duunisafari-tiimin tapaamisiin osallistuminen ja hallituksen

tiedottaminen tiimin toiminnasta. Hallitus tukee Duunisafari-toimintaa taloudellisesti

maksamalla mainosjulisteet.

UUDET OPISKELIJAT

Katko haluaa tukea uusia opiskelijoita yliopistoelämään sopeutumisessa.

Hallituksesta nimetään tuutorivastaava, joka toimii tuutorien tukena heidän

toimikautensa aikana. Tuutorivastaava osallistuu laitoksen uusien tuutoreiden

valintaan ja koulutustilaisuuteen keväällä. Tuutorivastaava on linkki hallituksen ja

tuutoreiden välillä.

Alkusyksystä Katko pyrkii järjestämään uusien ja vanhojen opiskelijoiden

tutustumisillan, kastajaiset sekä fuksisitsit. Lisäksi pyritään järjestämään koko päivän

kestävä alkoholiton tapahtuma, jossa hallitus, tuutorit ja uudet opiskelijat tutustuvat



toisiinsa. Sen järjestämisestä vastaavat yhteistyössä hallitus sekä tuutorit. Uudet

opiskelijat järjestävät halutessaan vanhemmille opiskelijoille kostajaiset

orientaatioviikkojen jälkeen.

Keväällä yliopistolla pidetään kakkosten päivä ja syksyllä hakijan päivä, joissa Katko

esittelee toimintaansa ja kasvatustieteiden opintoja mahdollisille tuleville

yliopisto-opiskelijoille.

SOSIAALIPOLIITTINEN TOIMINTA

Katko pyrkii järjestämään jäsentensä toiveiden mukaisia alkoholittomia tapahtumia

vähintään joka toinen kuukausi sekä muita hyvinvointitapahtumia vähintään kaksi

lukuvuoden aikana. Osa tapahtumista voidaan järjestää etäyhteydellä.

Katkon jäsenten hyvinvoinnista ja yhdenvertaisuudesta huolehtii sosiaalipoliittinen

vastaava (lyhyemmin sopo). Sosiaalipoliittinen vastaava osallistuu TYY:n järjestämiin

sopo-tapaamisiin. Sopo jakaa sopo-tapaamisissa saatua sekä muuta pestiinsä

liittyvää tietoa hallitukselle ja jäsenistölle. Sosiaalipoliittinen vastaava lähettää

jäsenistön sähköpostilistalle tietoa sopo-posteina. Sopo tiedottaa esimerkiksi

yliopiston, YTHS:n ja TYY:n järjestämistä opiskelijoiden hyvinvointiin liittyvistä,

ajankohtaisista palveluista ja tapahtumista tarpeen mukaan.

Hallituksesta nimetään myös yhdenvertaisuusvastaava. Yhdenvertaisuusvastaava

edistää yhdenvertaisuuden ja saavutettavuuden toteutumista järjestön toiminnassa.

Yhdenvertaisuuden toteutumista ja mahdollisia ongelmakohtia kartoitetaan vuosittain

erillisellä kyselylomakkeella tai tyytyväisyyskyselyn yhteydessä. Katko sitoutuu

noudattamaan TYY:n yhdenvertaisuusohjelmaa. Katko toteuttaa TYY:n turvallisen

tilan periaatteita, joiden toteutumisesta hallitus huolehtii yhdenvertaisuusvastaavan

johdolla. Yhdenvertaisuusvastaavaan voi olla yhteydessä, mikäli kokee tulleensa

kohdelluksi epätasa-arvoisesti tai joutuneensa häirinnän kohteeksi.

Yhdenvertaisuusvastaava korvaa aiemman häirintäyhdyshenkilön pestin. TYY:llä on

omat häirintäyhdyshenkilönsä, joihin yhdenvertaisuusvastaava on yhteydessä

yhteydenottajan kanssa.



ULKOSUHTEET

Hallitus valitsee keskuudestaan yhteistyövastaavan, joka vastaa suhteista ystävä- ja

yhteistyöjärjestöihin sekä mahdollisiin yhteistyöyrityksiin ja sponsoreihin. Suhteista

ammattijärjestöihin vastaa työelämävastaava(t). Yhteistyötahoille lähetetään

tervehdykset vuoden alussa ja joulutervehdykset vuoden lopussa.

Katko toimii tiiviisti yhteistyössä Index ry:n kanssa. Syyskokouksessa valitaan

Katkon hallituksen Index-vastaava, joka toimii molempien järjestöjen hallituksissa.

Index-vastaavan tehtävänä on edustaa Katkoa Indexissä, tiedottaa Indexille ja sen

jäsenille Katkon kuulumisia sekä vastaavasti tiedottaa Katkon hallitusta ja jäsenistöä

Indexin asioista.

Hallitus valitsee keskuudestaan SKOL-vastaavan, joka tiedottaa Suomen

Kasvatustieteiden Opiskelijoiden Liitto SKOL ry:n toiminnasta. SKOL ry koordinoi

kasvatustieteiden opiskelijoiden kansallista yhteistyötä ja kehittää

kasvatustieteilijöiden brändiä. SKOL-vastaava osallistuu SKOL:n ja muiden

kaupunkien vastaavien kanssa SuperSitsien yhteydessä vuosittain järjestettävän

työelämätapahtuma Vegeconin suunnitteluun. SKOL-vastaava tiedottaa jäsenistöä

SKOL:sta ja sen järjestämistä tapahtumista sekä on yhdessä muiden kaupunkien

SKOL-vastaaviin.

SKOL:n kautta Katko ylläpitää yhteistyösuhteita muiden kaupunkien

kasvatustieteiden ainejärjestöjen kanssa. Katko tiedottaa vuosittaisista

kasvatustieteilijöiden tapahtumista, joita ovat esimerkiksi SuperSitsit, Erkka

Eksperiense, Kasvismökki ja Kasvisristeily sekä kannustaa jäsenistöä osallistumaan

niihin. Lisäksi kutsumme ammattijärjestö Specian edustajia tapahtumiimme.

Suhteista kasvatustieteiden laitokseen vastaa puheenjohtaja. Vuonna 2022 Katko

tekee yhteistyötä järjestämällä ainakin yhden tapahtuman henkilökunnan kanssa.

Kutsumme laitoksen henkilökunnan mukaan Katkon vuosijuhliin, pikkujouluihin ja

kalenterivuoden suurimpiin päivystyksiin eli laskiais- ja joulupäivystyksiin.

Katko kehittää entisestään yhteistyötä kansainvälisten opiskelijatovereiden kanssa

sekä kannustaa heitä liittymään Katkon jäseniksi, jolloin heillä on mahdollisuus

osallistua kaikkiin Katkon järjestämiin tapahtumiin. Kansainvälisillä opiskelijoilla on



mahdollisuus hankkia yhden vuoden jäsenyys Katkolle. Kansainvälisyysvastaava

(lyhyemmin kv-vastaava) tapaa kauden alussa tiedekuntamme

EdLearn-maisteriohjelman opiskelijaedustajia ja keskustelee

yhteistyömahdollisuuksista. Kv-vastaava järjestää kalenterivuoden aikana vähintään

yhden tapahtuman kansainvälisten opiskelijoiden kanssa sekä kutsuu kv-opiskelijoita

Katkon tapahtumiin. Katkon tapahtumiin kirjoitetaan kuvaukset myös englanniksi.

Kv-vastaava on yhteydessä TYY:hyn ja tiedekuntaan ja tekee heidän kanssaan

yhteistyötä kansainvälisyysasioissa. Lisäksi kv-vastaava tiedottaa jäsenistölle

yliopiston vaihtohausta ja vaihto-opiskelusta.

Katkon 50-vuotisjuhlat järjestetään keväällä 2022. Vuosijuhlien tarkoituksena on

lähentää Katkon jäseniä, alumneja, tiedekuntaa ja valtakunnallisia kasvatustieteiden

ainejärjestöjä juhlallisissa merkeissä. Järjestämisestä vastaa vuosijuhlatoimikunta.

TIEDOTUS- JA JULKAISUTOIMINTA

Yhdistyksen tiedotuskanavia ovat yhdistyksen www-sivut osoitteessa

www.katkolla.com, yhdistyksen sähköpostilista, ilmoitustaulut, Facebook-sivusto ja

-profiili, Instagram-tili sekä LinkedIn-tili. Tapahtumakalenteri päivitetään kuukausittain

Educariumin aulan ilmoitustaululle sekä nettisivuille.

Yhdistyksen tiedotusta hoitavat hallituksen tiedotusvastaava(t). Tiedotusvastaavien

tehtävänä on myös seurata ylioppilaskunnan tiedotusta Tyyali-listalla ja tiedottaa

jäsenistöä heitä koskevista asioista. Indexin tapahtumista ilmoitetaan ensisijaisesti

Index-info-sähköpostilistalla, jonka lisäksi Katko tiedottaa myös omilla kanavillaan

erityisesti katkolaisia koskevista Indexin asioista. Tiedotusvastaava(t) ovat vastuussa

yhdistyksen sähköpostilistan toiminnan lisäksi sen rekisteristä (Kasvis-lista). Lisäksi

tiedotusvastaava(t) on päävastuussa Katkon nettisivujen ylläpidosta, päivittämisestä

ja kehittämisestä. Jokainen hallituksen jäsen vastaa omaan pestiinsä liittyvästä

tiedottamisesta sosiaalisessa mediassa. Viestinnän visuaaliseen ilmeeseen kiinnittää

huomiota hallituksen visuaalinen vastaava. Katkolle tehtiin viestintäsuunnitelma

osana Specian-järjestöhaastetta vuonna 2020 ja se toimii ohjenuorana Katkon

tiedottamiselle ja viestinnälle.



Yhdistys julkaisee Wirike-nimistä lehteään pääosin sähköisesti ja pyrkii näin

vähentämään lehden aiheuttamaa ympäristökuormaa. Paperinen lehti toimitetaan

laitokselle, opiskelijatila Maunoon, Katkon arkistoon sekä päätoimittajalle. Sähköinen

versio on kaikkien luettavissa Katkon nettisivuilla. Lehti sisältää jäsenistöä

kiinnostavia ja jäsenistön sekä muiden tahojen tuottamia kirjoituksia. Koko hallitus on

vastuussa Wirike-lehden julkaisutoiminnasta.

Hallitus nimeää joukostaan Wirike-vastaavan, jonka tarkoituksena on päättää

vastuualueista lehteen liittyen, koota juttuideoita sekä käytännössä viedä läpi

Wirikkeen julkaisuprosessi yhdessä Katkon hallituksen ja jäsenistön kanssa. Hallitus

nimeää lehdelle Wirike-vastaavan lisäksi päätoimittajan, joka voi olla myös Katkon

ulkopuolinen henkilö. Päätoimittaja on vastuussa lehden taitosta ja lopullisesta

toteutuksesta. Lehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa - vappuna ja pikkujoulujen

aikaan.

VAPAA-AJAN TOIMINTA

Vapaa-ajan toimintaa Katkon hallituksessa järjestävät tapahtumavastaavat,

kulttuurivastaava, sosiaalipoliittinen vastaava ja liikuntavastaava muiden hallituksen

jäsenten avustuksella. Vapaa-ajan toimintaa suunnitellaan niin, että jokaiseen

tapahtumaan on mahdollista osallistua täysipainoisesti myös ilman alkoholia. Katko

huomioi tapahtumien suunnittelussa niiden esteettömyyden sekä kv-opiskelijoiden

osallistumismahdollisuuden. Hallituksen ympäristövastaava huolehtii kestävän

kehityksen toteutumisesta tapahtumasuunnittelussa esimerkiksi hyödyntämällä

mahdollisimman paljon Reilun Kaupan tuotteita. Katkon sitseillä ja muissa

tapahtumissa tarjotaan ainoastaan kasvisruokaa, poikkeuksena Katkon vuosijuhlat,

joiden ruuista päätösvalta on vuosijuhlatoimikunnalla.

Kalenterivuoden aikana liikuntavastaava pyrkii järjestämään vähintään kaksi

lajikokeilua, jotka mahdollistavat tutustumisen jäsenistön toivomaan liikuntamuotoon,

jota muuten ei tulisi kokeiltua esimerkiksi lajin erikoisuuden tai kustannusten vuoksi.

Katkon säännölliset liikuntavuorot jatkuvat keväällä 2022 ja liikuntavuorojen



jatkuvuudesta päättää tulevan vuoden hallitus. Liikuntavastaava ilmoittaa halukkaat

katkolaiset myös CampusSportin lajiturnauksiin.

Katkon kulttuurivastaava pyrkii järjestämään Viini- ja juustoillan ja

I/O-speksiekskursion sekä mahdollisuuksien mukaan yhden tai useamman muun

kulttuuritapahtuman kalenterivuoden aikana. Kulttuurivastaava välittää jäsenistölle

tietoa Turun alueen kulttuuritapahtumista lukuvuoden aikana.

Katkon tapahtumavastaavat pyrkivät järjestämään vähintään kahdet sitsit ja

vähintään kahdet baaribileet kalenterivuoden aikana. Tapahtumavastaavien vastuulla

on järjestää fuksisitsit. Vuoden päätteeksi Katko viettää perinteisesti uusien

opiskelijoiden suunnittelemia pikkujouluja. Tapahtumarekistereistä ja niiden

poistamisesta vastaa kulloisenkin tapahtuman järjestäjä.

Katko päivystää kerran kuukaudessa, pääasiallisesti joka kuukauden ensimmäisenä

tiistaina. Laskiaispäivystyksessä Katko tarjoaa pullaa ja lämmintä juomaa

jäsenistölleen. Joulukuun päivystyksessä Katko tarjoaa jouluherkkuja opiskelijoille

sekä henkilökunnalle. Lisäksi Katko osallistuu vappuaattona Indexin ja Opexin

järjestämiin Vapputansseihin Educariumin pihalla.

VARAINHANKINTA JA TALOUS

Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäsenmaksutuloilla, tapahtumien

osallistumismaksuilla, yhdistyksen tuotteiden myynnillä sekä TYY:n myöntämällä

toiminta-avustuksella. Lisäksi Katko voi hakea projekti- ja erillisavustuksia sekä etsiä

sponsoreita. Hallitus pyrkii jatkamaan Katkon varainhankinnan kehittämistä

esimerkiksi tekemällä yhteistyötä yritysten kanssa.

Katko ry:n taloutta hoitaa talousvastaava yhdessä muun hallituksen kanssa. Lisäksi

talousvastaava ylläpitää jäsenrekisteriä ja huolehtii yhdistyksen pankkiasioista.

Vuonna 2022 hallitus on luopunut kokonaan käteiskassasta. Käteisen tilalla on

käytössä MobilePay -maksut sekä iZettle -kassajärjestelmä. Hallituksen jäsenet

merkitsevät kaikkien tapahtumien myynnit päivystysvihkoon, josta talousvastaava

siirtää tiedot kassavihkoon. Kauden alussa talousvastaava kouluttaa hallituksen



kassa-asioihin liittyen. Katkolla on käytössään MobilePay ja iZettle, jotka tarjoavat

vaihtoehdon tilimaksuille.

Vuonna 2022 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.

KORONAN VAIKUTUS TOIMINTAAN

Vuonna 2020 alkaneen maailmanlaajuisen Covid19-pandemian aiheuttamien

muutosten vuoksi vuonna 2022 voi ilmentyä yllättäviä muutoksia Katkon

toiminnassa. Katkon hallitus seuraa tarvittaessa vallitsevia rajoituksia ja

turvallisuusohjeita, ja ottaa ne toiminnassaan huomioon.

Turun Kasvatustieteiden Klubi Katko ry:n puolesta,

Elina Koski

Hallituksen puheenjohtaja 2021


