
Kassos ry.  

Kasvatus- ja aikuiskasvatustieteen asiantuntijakoulutuksen opiskelijoiden ainejärjestö.  

Pöytäkirja  

Aika: keskiviikko 20.9.2017 klo 12:00    

Paikka: Futuran ainejärjestötila (F115)  

Läsnä: Salla Martinsén, Janniina Järvinen, Emmi Ylihärsilä, Noora Piironen, Miila Salminen, Sanni-

Kaisa Kinnunen, Sini Karosvuo, Lyydi Liinamaa, Mila Linnamurto  

Hanna-Mari Nevalainen saapui klo 12:20  

1. Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Emmi Ylihärsilä avaa kokouksen klo 12:04 

2. Kokouksen 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 yksimielisesti. 

5. Saapuneet postit ja palautteet  

Hankeavustus: ISYY:n järjestöavustusta voi hakea välillä 2.-31.10.2017. 

Edustajistovaalit: ISYY:n edustajistovaalit järjestetään syksyn aikana. Vaalien 

ennakkoäänestys on 30.10.-3.11. ja varsinainen äänestyspäivä on 8.11.  

Lisätietoa edustajistovaaleista: http://isyy.fi/vaalit/ 

Järjestöpäivät: ISYY:n järjestöpäivät järjestetään 23. -24.10. 

See you on the other side -bileet: Kaikkien ainejärjestöjen järjestämät See you on 

the other side -bileet järjestetään 18.10. Kimmelissä. Opiskelijoille sisäänpääsy on 

ilmainen narikka mukaan luettuna.  

SKOL: Suomen Kasvatustieteen Opiskelijat ry pyrkii vahvistamaan kasvatustieteen 

ainejärjestöjen yhteistoimintaa. 

6. Edunvalvonta-asiat 

Savonlinnan kampussiirto: Kampussiirrosta järjestettiin keskustelutilaisuus 

Joensuussa 11.9. 



Joensuun kampukselle tulee uusi opiskelijaravintola Educan viereen ja 

opiskelijaravintolan yläkertaan rakennetaan Joensuun Ellin – asuntoja. Nämä asunnot 

ja ravintola eivät valmistu vielä syyskuuhun 2018 mennessä. 

Joensuun kampukselle olisi tarkoitus myös valmentaa kampustutoreita ensi vuotta 

varten.  

7. Ammattiliittojen asiat 

Specia:   

Fuksihaastekamppanja: Specian jäsenkamppanja jatkuu marraskuun loppuun 

saakka. Speciaan voi liittyä Kassoksen Specia -vastaavan, Janniina Järvisen, kautta: 

jannja@student.uef.fi 

Specian webinaari -katsomot: Specia järjestää syksyn aikana jäsenilleen jälleen 

Joensuussa muutamia webinaari -katsomoita. Jokainen Specian jäsen voi tuoda 

mukanaan yhden ei-jäsenen tutustumaan toimintaan ja tapaamaan uusia ihmisiä. 

Jokainen koulutusillan aikana liittynyt saa mukaansa pienen liittymislahjan, ja 

suosittelija suosittelijalahjan. 

Webinaarit: http://bit.ly/2fjjuha 

SOOL: 

 Maailman opettajien päivä: 5.10 vietetään Maailman opettajien päivää.  

Se oli vaan läppää – teemaseminaari: Se oli vaan läppää – teemaseminaari 

kiusaamisesta järjestetään 13.10. Futuralla.  

Tapahtumaan ilmoittautuminen: http://bit.ly/2fKtUXY 

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.  

8. Fuksiaiset ja muut menneet tapahtumat 

Fuksiaiset: Fuksiaiset olivat onnistuneet, mutta järjestäjät toivoisivat ensi vuodelle 

parempaa suunnittelua ja ohjeistusta.  

 Kaako goes Kuhasalo: Tapahtumaan osallistui mukavasti porukkaa.  

9. Vanhojen ja uusien ilta 

Uusien ja vanhojen ilta järjestetään 27.10. Piimälinnassa klo 18:00 – 21:00.  Kassos ja KAAKO:n 

tuutorit järjestävät iltaan pientä ohjelmaa ja tekemistä. 

Tapahtuman Facebook -sivu: http://bit.ly/2wP7hHu 

10. Tietovisailta ja Specia –info 

Perinteisesti Varnitsan ja Kassoksen järjestämä tietovisailta ja Specia -info pyritään järjestämään 

lokakuun tai marraskuun aikana. Tapahtumasta tulossa tarkempaa tietoa tulevaisuudessa.  

11. Pullaa ja purnausta 

http://bit.ly/2fjjuha


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

puolella. Pullaa ja purnausta -palautelomake on tarkoitus luoda ja julkaista syksyn aikana, jolloin 

vastausaikaa olisi tammikuun loppuun saakka. 

12. Pikkujoulusitsit 

Kassoksen perinteiset pikkujoulusitsit järjestetään 1.12. Tapahtumasta lisää tietoa 

tulevaisuudessa.  

13. Muut ilmoitusluontoiset asiat 

Kassoksen vuosijuhlat: Kassoksen vuosijuhlat järjestetään seuraavan kerran syksyllä 

2018.  

Hengailuilta: Kassos järjestää jäsenistölleen hengailuillan mahdollisesti viikolla 45. 

Tapahtumasta lisää myöhemmin. 

14. Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Päätetään, että seuraava kokous järjestetään 24.10.17. klo 14:00 Futuran ainejärjestötilassa.  

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Emmi Ylihärsilä päättää kokouksen klo 13:10 

  
  
  
___________________   ___________________________ 

Emmi Ylihärsilä   Salla Martinsén  
Puheenjohtaja,   Sihteeri,  
Kassos ry.    Kassos ry.  
  
Pöytäkirjantarkastajat:  
  
  
_____________________   ___________________________  

Lyydi Liinamaa   Miila Salminen  

    


