
Kassos ry. 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoiden ainejärjestö. 

 

Pöytäkirja 

Aika: 11.4.2017. klo 12 

Paikka: Futuran ainejärjestötila (F115)  

Läsnä: Salla Martinsén, Janniina Järvinen, Emmi Ylihärsilä, Noora Piironen, Heidi Turunen 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Emmi Ylihärsilä avaa kokouksen klo 12:01. 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

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

Olemme siis laillisia ja päätösvaltaisia. 

3. Puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Kokoukseen valittiin puheenjohtajaksi Emmi Ylihärsilä, sihteeriksi Salla Martinsén ja 

pöytäkirjantarkastajiksi Noora Piironen ja Janniina Järvinen.  

4. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään seuraavin muutoksin: kohdaksi 2. lisättiin ”Kokouksen laillisuuden ja 

päätösvaltaisuuden toteaminen” ja kohdaksi 7. lisätään ”ammattiliittoasiat. Muut kohdat siirtyvät 

yhdellä numerolla eteenpäin. 

5. Saapuneet postit ja palautteet 

Isyyn hankeavustushaku on alkanut.  

Vapaamuotoiset hakemukset tulee toimittaa Isyyn toimistoon viimeistään 20.4. klo 

12. Lisätietoa: http://isyy.fi/blog/2017/03/28/hankeavustushaku/ 

6. Edunvalvonta-asiat 

Muutamat Kassoksen jäsenet ovat kokeneet, että UEF ja opetushenkilökunta suhtautuu 

alentavasti opiskelijoihin, joilla on oppimisvaikeuksia ja tällainen opiskelija kokee saavansa tyhmän 



leiman oppimisvaikeustensa vuoksi. Myös erityisjärjestelyiden hakeminen esim. tentteihin on 

hankalaa ja usein yksin opiskelijan vastuulla.  

ISYY –asiat: 

Opiskelijoiden yleiseen asumistukeen siirtyminen alkaa 1.8. ja ISYY tulee pitämään 

asiasta infotilaisuuden.  

Kirjasto on remontissa ja suljettu 23.6. – 18.8. Sähköiset tentit suoritetaan tällöin 

Natura -rakennuksessa. 

ISYY vaatii toista opintopsykologia UEF:ille.  

ISYY:n vappua vietetään tänä vuonna Eliel Saarisen puistossa (Teatteriravintolan 

takana). Vappuohjelma: http://isyy.fi/ajankohtaista/tapahtumat/isyyn-vappu-

joensuussa/. 

7. Ammattiliittoasiat 

SOOL: 

SOOL:in liittokokous järjestettiin 8.-9.4. Helsingissä. Popsi ry:n Kalle Liuski valittiin 

SOOL:in uuden hallituksen varapuheenjohtajaksi. Kassos onnittelee SOOL:in uutta 

hallitusta. 

SPECIA:  

Työelämäpäivienjatkoilla osallistujia oli yhteensä noin 20, ja näistä valtaosa olivat 

Varnitsan jäseniä.  

SPECIA tarjoaa alumnille ja opiskelijalle ns. mentorointikahvit.  

8. Vappu 

Kassoksen ja Oidipuksen vappu järjestetään 30.4. Kulttuurikahvila Laiturissa. Tapahtuman budjetti 

on alustavasti 100 euroa. 

9. Villin lännen vappu –sitsit 

Villin lännen vappu -sitsit järjestetään 25.4. E200 -tilassa. Tapahtumaa varten on luotu työryhmä.  

10. Muut ilmoitusluontoiset asiat 



Katko ry on laittanut palautetta laivayhtiölle henkilökunnan sopimattomasta 

käytöksestä.  

Supersitsit järjestetään syksyllä Helsingissä ja sitsien teemana tulee olemaan Suomi 

100 -vuotta.  

Ensi vuoden kasvisristeilyn järjestävät Tampereen kasvatustieteilijät.  

4 päivän Lappiexcu syksyllä 2017. Rovaniemi-Saariselkä-Inari-Rovaniemi -akselilla. 

Tarkoituksena Lapin työmarkkinoihin tutustuminen, monikulttuurisuuden lisääminen, 

verkostoituminen. Tapahtumasta lisää informaatiota myöhemmin. 

11. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Toukokuun kokous järjestetään tarpeen mukaan, jolloin ajasta ja paikasta ilmoitetaan 

myöhemmin.  

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Emmi Ylihärsilä päättää kokouksen klo 12.56.  

 

 

 

________________________   ________________________ 

Emmi Ylihärsilä    Salla Martinsén 

Puheenjohtaja,    Sihteeri,   

Kassos ry.     Kassos ry. 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

________________________   ________________________ 

Janniina Järvinen    Noora Piironen 

 


