
Kassos ry. 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoiden ainejärjestö. 

 

Pöytäkirja 

Aika: keskiviikko 31.5.2017 klo 18  

Paikka: Emmin Ylihärsilän kotona (Kauppakatu 4B A1) 

Läsnä: Emmi Ylihärsilä, Salla Martinsén, Miila Salminen, Janniina Järvinen, Hanna-Mari Nevalainen, 

Ellanoora Hed & Maija Jalkanen 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Emmi Ylihärsilä avaa kokouksen klo 18.00. 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Kokoukseen valittiin puheenjohtajaksi Emmi Ylihärsilä, sihteeriksi Salla Martinsén ja 

pöytäkirjantarkastajiksi Janniina Järvinen 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 yksimielisesti.  

5. Saapuneet postit ja palautteet 

Sokos Hotel Kimmelin vuosijuhlatarjous 

Kimmel lähetti Kassokselle tarjouksen vuosijuhlatiloista ja – tarjoiluista. Kassos ry:n 

seuraavat vuosijuhlat järjestetään vuoden 2018 aikana. 

Ainejärjestöjen yhteiset juhlat syksyllä Kimmelissä 

Kassos tulee osallistumaan ”kaikkien” ainejärjestöjen yhteisiin juhliin ensi syksynä 

Kimmelissä.  



Kannanotto aineenopettajaopiskelijoiden kaksoispätevyyden puolesta 

Kassos allekirjoitti Joraus ry:n kannanoton aineenopettajaopiskelijoiden 

kaksoispätevyyden puolesta. Kannanoton voi lukea kokonaisuudessaan Joraus ry:n 

Facebook – sivuilta: http://bit.ly/2suM2tu 

6. Ammattiliittoasiat 

SPECIA: 

SPECIA asioita ei ollut käsiteltävänä. 

SOOL:  

 SOOL asioita ei ollut käsiteltävänä. 

8. Edunvalvonta-asiat 

Edunvalvonta-asioita ei ollut käsiteltävänä. 

9. Vappu 

Villin Lännen vappu -sitsit:  

Sitsit olivat kokonaisuudessaan onnistuneet. Tulevaisuudessa sitseissä kuitenkin 

toivottaisiin tarkempaa tehtävien jakoa järjestäjien kesken. 

Kassoksen ja Oidipuksen vappujuhlat:  

Tapahtuma oli onnistunut. Ensi vuonna ohjelmat saisivat kuitenkin olla pidempiä.  

10. Syksyn toiminta ja yhteistyö tuutoreiden kanssa 

CuxiFuksiaiset:  

CuxiFuksiaisiset järjestetään 1.9. ja tuutoreiden on tarkoitus kannustaa uusia fukseja 

osallistumaan tapahtumaan.  

Kaupunkisuunnistus:  

Kassos järjestää rastin syksyn kaupunkisuunnistuksessa. Tuutorit yrittävät kannustaa 

tulevia fukseja osallistumaan tapahtumaan.  

Orientaatioviikon ainejärjestöesittely 

http://bit.ly/2suM2tu


Kassoksen hallitus järjestää fukseille ainejärjestöesittelyn orientaatioviikon aikana. 

Fuksiaiset 

 Rastien kiertämiseen pohjautuvat fuksiaiset on perinteisesti järjestetty syyskuussa.  

Muita syksyyn suunniteltuja tapahtumia, joista tiedotetaan myöhemmin tarkemmin: 

 Haalarimerkkikisa 

 Lokakuu: Tietovisailta, fuksisitsit  

 Marraskuu: Pullaa & purnausta, uusien ja vanhojen ilta ja pikkujoulusitsit 

11. Muut ilmoitusluontoiset asiat 

Jäsenmaksu muutokset 

Kassoksen kevätkokouksessa päätettiin, että kassoksen jäsenmaksu muuttuu 

1.7.2017. alkaen. Kassoksen koko opiskeluajan kestävän jäsenyyden jäsenmaksu 

muutetaan 15 eurosta 20 euroon. Vuoden kestävä jäsenmaksu muutetaan 5 eurosta 

8 euroon. Kassos tuo myös mahdolliseksi kannatusjäsenyyden, joka maksaa 30 euroa. 

Joensuun kampus kirjasto 

Joensuun kampuksen kirjasto on kesällä kahden kuukauden ajan suljettu remontin 

vuoksi. Lisätietoa: http://bit.ly/2nqfcGo 

12. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Päätetään, että seuraava kokous järjestetään syyskuussa. Tarkempi aika ja paikka ilmoitetaan 

jäsenistölle myöhemmin.   

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Emmi Ylihärsilä päättää kokouksen klo 19:20 

 

 

 

 



________________________   ________________________ 

Emmi Ylihärsilä    Salla Martinsén 

Puheenjohtaja,    Sihteeri,   

Kassos ry.     Kassos ry. 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

________________________   ________________________ 

Janniina Järvinen    Miila Salminen 

 

 

 


