
Kassos ry. 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoiden ainejärjestö. 

 

Pöytäkirja 

Aika: maanantai 30.1.2017 klo 15   

Paikka: Futuran ainejärjestötila (F115) 

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

Salminen, Lyydi Liinamaa, Hanna-Mari Nevalainen.  

16.00 Noora Piironen poistui. 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Emmi Ylihärsilä avaa kokouksen klo 15.00. 

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. Esityslistan hyväksyminen 

Esityslista hyväksytään seuraavin muutoksin: Lisätään kohdaksi 4. ”Kokouksen puheenjohtajan, 

sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta”, ja kohdaksi 11. ”Vappu”. Muut kohdat siirtyvät yhdellä 

eteenpäin. 

4. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Kokoukseen valitaan puheenjohtajaksi Emmi Ylihärsilä, sihteeriksi Salla Martinsén ja 

pöytäkirjantarkastajiksi Lyydi Liinamaa ja Miila Salminen.  

5. Saapuneet postit ja palautteet 

- Katko ry lähetti Kassokselle kasvisristeily -julisteita.  

- Popsi ry kysyi alustavasti, olisiko Kassos halukas järjestämään seminaaripäiviä keväälle.  

- Oidipus ry oli kiinnostunut yhteisen vapputapahtuman järjestämisestä.  

6. Pullaa ja purnausta 

Tilaisuus onnistui hyvin ja osa henkilökunnasta toivoi toista palautekeskustelua myöhemmälle 

keväälle.  

7. Ammattiliittoasiat 

SPECIA: 

Kassoksen SPECIA -vastaava, Janniina Järvinen, osallistui tammikuussa SPECIA -edustajien 

tapaamiseen Helsingissä. Tapaamisessa huomattiin, että muilla ainejärjestöillä on Kassokseen 



verrattuna runsaasti enemmän yhteistyötä ammattiliittojen kanssa. Tulevaisuudessa SPECIAn 

kanssa voitaisiin järjestää muun muassa työelämäpäivät ja cv-klinikoita. 

SOOL:  

SOOL:in talvipäivien laskut ja osallistujalistat tulee lähettää 31.1. mennessä.  

8. SOPO- ja KOPO-asiat 

Sopo ja kopo-asioita ei ollut käsiteltävänä. 

9. Haalarikastajaiset 

Kaakon haalarinkastajaiset järjestetään 8.2. ja tapahtumaa varten on kasattu työryhmä ja luotu 

Facebook -tapahtuma. Tapahtuman budjetiksi varataan 15 euroa. 

10. Kasvisristeily 

Kasvisristeilyä vietetään tänä vuonna 6. – 8.4. Turussa. Ilmoittautuminen alkaa 1.2. ja päättyy 10.2. 

Ilmoittautuminen tapahtuu Kassoksen kautta ja tapahtumaa varten on tehty 

Ilmoittautumislomake.  

Teemana risteilylle on maailmanympärysmatka ja risteilyn järjestäjä, Katko ry toivoo jokaiselta 

osallistuvalta ainejärjestöltä kaksi teemamaata. Kassoksen Facebook -sivuilla on kysytty 

jäsenistöltä teema -ehdotuksia.  

11. Vappu 

Vappua suunnitellaan psykologian opiskelijoiden ainejärjestö Oidipus ry:n kanssa. Tapahtumaa 

käsitellään tarkemmin seuraavissa kokouksissa.  

12.Muut ilmoitusluontoiset asiat 

- Humanisti 2020 järjestetään Helsingissä 16.2.2017. Tapahtumaan on mahdollista osallistua 

webinaarin kautta. Tapahtumasta lisää Facebookissa: 

https://www.facebook.com/events/747251268760914/ 

- Muita mahdollisia tapahtumia, joita käsitellään tarkemmin seuraavissa kokouksissa: uusien ja 

vanhojen opiskelijoiden illanistujaiset ja lautapeli-ilta.  

- Vappuviikolle suunnitellaan alustavasti poikkitieteellisiä sitsejä. 

13.Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Päätetään, että seuraava kokous järjestetään keskiviikkona 14.2.17. klo 10 Futuran 

ainejärjestötilassa.  

14.Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Emmi Ylihärsilä päättää kokouksen klo 16.46.  

 

 



 

________________________   ________________________ 

Emmi Ylihärsilä    Salla Martinsén 

Puheenjohtaja,    Sihteeri,   

Kassos ry.     Kassos ry. 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

________________________   ________________________ 

Lyydi Liinamaa    Miila Salminen 

 


