
Kassos ry. 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoiden ainejärjestö. 

 

Pöytäkirja 

Aika: maanantai 14.2.2017 klo 10.   

Paikka: Futuran ainejärjestötila (F115) 

Läsnä: Emmi Ylihärsilä, Salla Martinsén, Janniina Järvinen, Mila Linnamurto, Noora Piironen, Miila 

Salminen, Lyydi Liinamaa, Heidi Turunen.  

11.05 Heidi Turunen poistui. 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Emmi Ylihärsilä avaa kokouksen klo 10.08. 

2. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Kokoukseen valittiin puheenjohtajaksi Emmi Ylihärsilä, sihteeriksi Salla Martinsén ja 

pöytäkirjantarkastajiksi Lyydi Liinamaa ja Miila Salminen.  

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Hallitus ja jäsenistö on kutsuttu koolle viikkoa aikaisemmin ja paikalla on yli puolet hallituksesta. 

Olemme siis laillisia ja päätösvaltaisia.  

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään seuraavin muutoksin: Lisätään kohdaksi 6. ”ISYY -asiat”. Seuraavat kohdat 

siirtyvät numeron eteenpäin. 

5. Saapuneet postit ja palautteet 

SOOL etsii pääsihteeriä 

Hakuaika päättyy 26.2. ja työ alkaa elokuussa. Lisätietoa osoitteessa: 

https://www.sool.fi/uutiset/sool-hakee-paasihteeria/ 

Joensuun ja Savonlinnan ainejärjestöjen yhteistapaaminen 

https://www.sool.fi/uutiset/sool-hakee-paasihteeria/


Kassoksen on tarkoitus osallistua tulevaisuudessa enemmän Savonlinnan kampus 

siirtoon.  

Palautteet 

Kassos sai palautetta puutteellisesta viestinnästä. Tulevaisuudessa pyritään 

panostamaan enemmän myös sähköpostin kautta tapahtuvaan tiedottamiseen.  

 Haalarinkastajaisista Kassos sai positiivista palautetta.  

 6. ISYY -asiat 

Kassos ry:n ISYY -kummi Heidi Turunen osallistui kokoukseen. Kassos ja ISYY pyrkii lisäämään 

tulevaisuudessa yhteistyötä. Varsinkin kansainvälisten opiskelijoiden integroitumista 

opiskelijayhteisöön pyritään vahvistamaan.  

Isyy järjestää kuntavaaliehdokkaille vaalipaneelin ja ehdokkailla on mahdollisuus kampanjoida 

Carelian -aulassa neljänä eri päivänä. Lisätietoa: 

http://isyy.fi/ajankohtaista/tapahtumat/kuntavaaliehdokkaiden-kampanjapaivat-ja-vaalipaneeli/ 

Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimuksen mukaan 22 % opiskelijoista ei koe kuuluvansa 

mihinkään ryhmään ja noin 10 % opiskelijoista koki yksinäisyyttä. ISYY kannustaa pohtimaan 

tapoja, joilla näitä yksinäisiä opiskelijoita saataisiin kannustettua osallistumaan ainejärjestön 

toimintaan.  

Muita tulevia ISYY:n tapahtumia: 

ISYY:n vuosijuhlat Savonlinnassa 18.3. Ilmoittautuminen päättyy 28.2. Lisätietoa: 

http://isyy.fi/blog/2017/02/09/isyyn-vuosijuhlat-18-3-ilmoittaudu-nyt/ 

 Hymy- ja valitusviikko järjestetään viikolla 12.  

 Järjestöpäivät 4. -5.4. 

7. Vuosisuunnitelma ja budjetti 

Puheenjohtaja Emmi Ylihärsilä esitteli vuosisuunnitelman 2017 ja hallitus hyväksyi suunnitelman 

yksimielisesti.  

Rahastonhoitaja Mila Linnamurto esitteli budjettisuunnitelman ja hallitus hyväksyi budjetin 

yksimielisesti. 

http://isyy.fi/ajankohtaista/tapahtumat/kuntavaaliehdokkaiden-kampanjapaivat-ja-vaalipaneeli/


8. Ammattiliittoasiat 

SPECIA: 

SPECIA järjestää jälleen Webinaari –sarjan keväällä. Lisätietoa: 

https://specia.fi/tapahtumat-ja-toiminta/uutinen/webinaarisarja-joensuussa/ 

Kasvatustieteilijän brändiä rakentamassa -tapahtuma 16.3. Helsingissä. Lisätietoa: 

https://www.facebook.com/events/724256837738913/ 

SOOL: 

SOOL:in järjestökoulutus järjestetään 11. -12.3. hotelli Puijonsarvessa Kuopiossa.  

9. SOPO- ja KOPO-asiat 

Sopo ja kopo-asioita ei ollut käsiteltävänä. 

10. Haalarikastajaiset 

Haalarinkastajaiset olivat onnistuneet. Ensi vuonna voisi kuitenkin pitää työryhmän kesken ainakin 

yhden palaverin.  

11. Vappu 

Vappusitsit:  

Vappuviikolla pyritään järjestämään yhteiset sitsit Ablaut ry:n, Iskra ry:n, Godis ry:n ja 

Varnitsa ry:n kanssa. Kassoksen tapahtumavastaavat ottavat yhteyttä näihin 

ainejärjestöihin. 

Vappuaatto 

 Järjestetään yhdessä Oidipus ry:n kanssa. 

12. Muut ilmoitusluontoiset asiat 

- Kassoksen nettisivut ja Instagram -tili tulisi päivittää mahdollisimman pian.   

- Opossumi ry. vuosijuhlat järjestetään 18.3. Kassoksen hallitusta vuosijuhlilla edustaa Salla 

Martinsén.  Edustajan avustuksesta ja Opossumi ry:n lahjasta päätetään seuraavassa kokouksessa.  

13.Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 



Päätetään, että seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 1.3. klo 14 Futuran ainejärjestötilassa.  

14.Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Emmi Ylihärsilä päättää kokouksen klo 11.44.  

 

 

 

________________________   ________________________ 

Emmi Ylihärsilä    Salla Martinsén 

Puheenjohtaja,    Sihteeri,   

Kassos ry.     Kassos ry. 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

________________________   ________________________ 

Lyydi Liinamaa    Miila Salminen 

 


