
Kassos ry. 

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoiden ainejärjestö. 

 

Pöytäkirja 

Aika: tiistai 24.10.2017 klo 14   

Paikka: Futuran ainejärjestötila (F115) 

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

Heiskanen  

Lyydi Liinamaa saapui 14:03 

Miila Salminen saapui 14:13 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja Emmi Ylihärsilä avaa kokouksen klo 14.00. 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta 

Kokoukseen valittiin puheenjohtajaksi Emmi Ylihärsilä, sihteeriksi Salla Martinsén ja 

pöytäkirjantarkastajiksi Mila Linnamurto ja Janniina Järvinen 

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 

See you on the other side -bileet: Useiden ainejärjestöjen yhdessä järjestämät bileet 

sujuivat hyvin. 

Abipäivät: Joensuun kampuksen abipäivät järjestetään 17.11. Kassoksen tulee 

ilmoittaa 3.11. mennessä mahdollisesta pöytävarauksesta.  



6. Edunvalvonta-asiat 

Muutamat opiskelijat ovat ottaneet yhteyttä ruotsia kasvatustieteen opiskelijoille -kurssin 

työmäärään liittyen. Popsin ry:n edunvalvoja, Arto Härkönen, keskusteli seuraavista asioista 

kurssin opettajan, Päivi Kammosen, kanssa: 

• Kurssin työmäärä riippuu pitkälti opiskelijan ruotsin kielen tasosta  

• Kotitehtävien palautuspäivämäärät voivat olla joustavia pyydettäessä. 

Ennakkotehtävien määräaikojen noudattamista kuitenkin edellytetään, jotta 

opiskelija voisi osallistua tehokkaasti tuntien pari- ja ryhmätöihin 

• Opiskelijoiden on mahdollista hyödyntää kurssilla henkilökohtaista ohjausta 

• Jatkotoimenpiteenä Päivi pyrkii selkeyttämään Moodle -alustaa ja 

tehtävänantoja 

7. Ammattiliittojen asiat 

SOOL: 

OAJ:n ja SOOL:in järjestökurssit: OAJ:n ja SOOL:in järjestökurssit järjestetään 25- 

26.11. Tapahtuma on tarkoitettu kahdelle hallituksen jäsenelle, jotka ovat myös 

SOOL:in jäseniä. 

 Educa -messut: Educa -messut järjestetään 26.-27.1.2018. Helsingin 

Messukeskuksessa.  

SOOL:in etäseminaarit: SOOL tulee järjestämään kevään aikana etäseminaareja.  

Specia: 

Fuksihaastekamppanja: Specian jäsenkamppanja jatkuu edelleen marraskuun 

loppuun saakka. 

8. Tietovisailta ja Specia-info 

Varnitsan ja Kassoksen järjestämä tietovisailta ja Specia -info pidetään Suvaksella 1.11. klo 18:30 

alkaen. Tapahtumassa on tarjolla pientä syötävää ja haalarinmerkkimyyntiä. 

9. Pullaa ja purnausta 

Kassoksen ja KAAKO:n palautekeskustelu eli Pullaa ja purnausta pyritään järjestämään ensi vuoden 



puolella. Pullaa ja purnausta -palautelomake julkaistaan marraskuun aikana ja vastausaika kestää 

tammikuuhun saakka. Palautteen keskustelutilaisuus pyritään järjestämään viikolla 6. 

10. Pikkujoulusitsit 

Kassoksen pikkujoulusitsit järjestetään 1.12. E200 -tilassa. Tapahtumaa varten luodaan työryhmä 

mahdollisimman pian.  

11. Muut ilmoitusluontoiset asiat 

Ei muita ilmoitusluontoisia asioita käsiteltävänä. 

12. Syyskokouksen ajankohdan päättäminen 

Päätetään, että Kassoksen syyskokous järjestetään keskiviikkona 22.11. klo 18 Bar Play:n 

yläkerrassa. 

13. Seuraavan marraskuun kokouksen ajankohdan päättäminen 

Päätetään, että seuraava kokous järjestetään tiistaina 28.11.17. klo 11 Futuran ainejärjestötilassa.  

14.Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Emmi Ylihärsilä päättää kokouksen klo 14.52.  

 

 

 

________________________   ________________________ 

Emmi Ylihärsilä    Salla Martinsén 

Puheenjohtaja,    Sihteeri,   

Kassos ry.     Kassos ry. 

 

Pöytäkirjantarkastajat: 

 

________________________   ________________________ 

Mila Linnamurto    Janniina Järvinen 

 


