
Pöytäkirja 1/23 

Sulo ry 

Yliopistokatu 2 

80100 Joensuu 

Pvm. 10.01.2023 Klo. 18 E101 

Paikalla: Noora Saramäki, Anna Barabanova, Iida Kettunen, Sanni Kosonen, Iina Laakkonen, 

Emilia Brännare, Mila Valima, Aino Grönroos, Mira Kastell, Heidi Oinonen, Essi Kurth, 

Santeri Heinonen, Severi Vuori, Aada Summala ja Lauri Malkamäki.  

  

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 18.00. 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

 

            3.1.   Puheenjohtajan valinta 

             Puheenjohtajaksi ehdotetaan Mila Valimaa. 

             Puheenjohtajaksi valitaan Mila Valima. 

 

            3.2.   Sihteerin valinta 

             Sihteeriksi ehdotetaan Heidi Oinosta. 

             Sihteeriksi valitaan Heidi Oinonen.  

  

   3.3.   Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Pöytäkirjantarkastajiksi ehdotetaan Iina Laakkosta ja Emilia Brännarea. 

Pöytäkirjantarkastajiksi valitaan Iina Laakkonen ja Emilia Brännare. 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Lisätään kohta 6. Varajäsenen valinta ja 7. Uudet pestit. Hyväksytään esityslista 

muutoksineen. 



5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja löytyy FB-ryhmästä ja ilmoitustaululta.  

6. Varajäsenen valinta 

            Syyskokouksessa valitsimme hallitukseen liikaa ihmisiä, jonka johdosta ainakin 
yhden varsinaisen jäsenen täytyy siirtyä varajäseneksi. Samalla saamme 
hallitukseemme varajäsenen, jonka unohdimme valita syyskokouksessa. Iida Kettunen 
ja Anna Barabanova ilmoittavat kiinnostuksesta siirtyä hallituksen varsinaisesta 
jäsenestä varajäseneksi. Valitaan ja päätetään, että Iida Kettunen ja Anna Barabanova 
siirtyvät varajäseniksi. Lisäksi valitaan ja päätetään, että Anna Barabanova on 
ensimmäinen varajäsen ja Iida Kettunen toinen varajäsen. Hallituksen kokoonpano 
tämän päätöksen jälkeen on: Varsinaiset jäsenet – Mila Valima, Noora Saramäki, 
Sanni Kosonen, Iina Laakkonen, Emilia Brännare, Aino Grönroos, Mira Kastell, 
Heidi Oinonen, Essi Kurth, Santeri Heinonen, Severi Vuori, Aada Summala sekä 
varajäset – Anna Barabanova ja Iida Kettunen.  

7. Uudet pestit  

     Päätetään hallituksen kesken, että otetaan muutamia uusia hallituspestejä sekä jaetaan 

muutamia edellisen vuoden hallituspestejä kahteen osaan. Uusia ja muokattuja 

hallituspestejä ovat KideApp- ja jäsenrekisterivastaava, viestintä- ja tietotekniikka 

vastaava, somevastaava, edunvalvonta vastaava SOPO (sosiaalipoliittinen), edunvalvonta 

vastaava KOPO (koulutuspoliittinen) sekä aj-tilavastaava. Kannatetaan ja hyväksytään 

uudet sekä muokatut hallituspestit.  

8. Hallituksen kuulumiset  

Käytiin läpi hallituslaisten kuulumisia. 

------------------- Iida Kettunen poistuu kokouksesta ajassa 18.33 -------------------------------- 

9. Hallituksen järjestäytyminen kaudelle 2023 

Sulo ry:n hallitus kaudelle 2023 on järjestäytynyt seuraavaksi:  

Taloudenhoitajaksi valitaan Sanni Kosonen 

Varapuheenjohtajaksi valitaan Severi Vuori 

Sihteeriksi valitaan Essi Kurth  

Yhteistyö- ja tapahtumavastaavaksi valitaan Emilia Brännare, Noora Saramäki, Aino 

Grönroos & Aada Summala 

SOOL-vastaavaksi valitaan Santeri Heinonen ja Heidi Oinonen 

Fuksi- ja tutorvastaavaksi valitaan Noora Saramäki. Valinta suoritettiin suljetulla 

lippuäänestyksellä, sillä pestiin oli useampi halukas: Emilia Brännare, Aada Summala & 

Noora Saramäki. Noora Saramäki voittaa äänestyksen ja hänestä tulee uusi fuksi- ja 

tuutorvastaava. 



KideApp- ja jäsenrekisterivastaavaksi valitaan Iina Laakkonen 

Viestintä- ja (tietotekniikka)vastaavaksi valitaan: Aino Grönroos 

Somevastaava valitaan: Sanni Kosonen ja Iina Laakkonen 

Edunvalvonta: sosiaalipolitiikka (SOPO) Mira Kastell & koulutuspoliittinen (KOPO) Severi 

Vuori 

Aj-tilavastaava Heidi Oinonen ja Santeri Heinonen 

  

10. Hallituksen tavoitteet vuodelle 2023  

10.1.   Hallituksen tavoitteet  

- Päivystetään Educalla kerran kuussa (jaetaan Sulon tarroja, myydään merkkejä jne.)  

- Järjestetään monipuolisesti erilaisia tapahtumia. 

- Hallituksen ryhmäytyminen. 

- Jokainen hoitaa oman pestinsä ajoissa (jos ei pysty jostain syystä hoitamaan omaa 

pestiään tiettynä aikana, niin pyytää apua muilta hallituslaisilta). 

- Pyritään lisäämään poikkitieteellisyyttä muiden ainejärjestöjen kanssa.  

10.2.   Testamentit vuodelle 2023 

 Jokainen entisen hallituksen jäsen pitää huolta omista testamenteistaan. Testamentit 

15.1.2023 mennessä pestin seuraajalle. Lisäksi järjestetään mahdollisesti pestipäivä, 

jolloin vanha hallitus perehdyttää uuden hallituksen esim. Suvaksella.  

10.3.   Yhteiset pelisäännöt 

- Yhteydenpito ja kommunikointi (vastataan viesteihin tai ainakin reagoidaan niihin 

esim. peukulla)  

- Jokainen lukee Sulon säännöt. 

- Jokainen lukee pöytäkirjan jokaisen kokouksen jälkeen, jotta on perillä käydyistä 

asioista. 

- Hallitus ajoissa paikalla sovittuun aikaan. 

- Ilmoitetaan ajoissa, jos ei pääse paikalle tai on myöhässä sovitusta ajasta. 

- Kunnioitetaan toisten puheenvuoroja. 

- Annetaan rakentavaa palautetta toisille ja pohditaan omaa toimintaa. 

- Asiallinen käyttäytyminen tapahtumissa – edustetaan omaa ainejärjestöä. 

- Ollaan ystävällisiä toisille ja autetaan tosiamme. 

- Katsotaan, että jokaisessa tapahtumassa on yhdenvertaisuus valvoja/tarkkailija. 

- Jokainen kokous on lähtökohtaisesti lähinä. Etänä saa osallistua pakottavasta syystä 

esim., jos on kipeä. 



- Kokoukset ovat avoimia kaikille Sulon jäsenille. Mainostetaan Sulon kokouksia 

Instagramissa, jotta jäsenistöä tulee paikalle. 

- Otetaan kuvia hallituskauden aikana tapahtumista ja hallituksen kokouksista. 

- Tulevista tapahtumista ajoissa tieto jäsenistölle (noin 4–5 viikkoa aikaisemmin). 

  

11. Uuden hallituksen esittäytyminen jäsenistölle 

−  Uusi hallitus esittäytyy Instagramissa kuvan ja tekstin muodossa. Somevastaavat 

päättävät kysymyksistä tarkemmin. Esittäytymiset lähetään somevastaaville 22.1.2023 

mennessä ja tämän jälkeen niitä aletaan julkaisemaan Sulon somessa. 

−  Jäsenistö pääsee näkemään myös uuden hallituksen jäseniä tämän vuoden 

ensimmäisessä päivystyksessä, joka järjestetään 25.1.2023. 

     ---------------- Aino Grönroos poistuu kokouksesta ajassa 19.41 ----------------  

    --------------- Aino Grönroos saapuu takaisin kokoukseen ajassa 19.43----------- 

  

12. Viestintä 

     Viime vuonna Nina Heiskanen oli yhteydessä Varsu 1 opintojakson osalta. Varsu 1 

opintojaksolle tarvitaan puhuja, joka kertoo kokemuksiaan ensimmäisestä harkasta. Emilia 

on ottanut yhteyttä Ninaan ja on lupautunut menemään puhumaan kyseiselle 

opintojaksolle.   

12.1 Some ja nettisivujen päivitys 

     Puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja välittävät tietoa viestintävastaavalle aina, kun Sulon 

sähköpostiin tulee jotain tärkeää tietoa, joka pitäisi välittää myös jäsenistölle. Kuun alussa 

Save the Day postaus, jossa kerrotaan kyseisen kuun tapahtumista. Lisäksi muistutellaan 

tapahtumista myös lähempänä tapahtumaa. Laitetaan kaikki oleellinen tieto sekä 

stooreihin että feediin, jotta mahdollisimman moni näkee julkaisun.  

12.2 Muuta 

     Viime vuonna perustettiin Sulolle oma veriryhmä. Tästä voisi mainostaa Sulon somessa, 

jotta ihmiset tietäisivät asiasta.  

  

----------------------- Päätetään pitää kokoustauko ajassa 20.01 ---------------------- 

------------------------Jatketaan kokousta jatkuu ajassa 20.07 ------------------------ 



− Keskusteltiin hallituksen kesken viime vuonna valituista uusista haalarimerkeistä. 

Uusia haalarimerkkejä valittiin yhteensä kolme kappaletta. Päätettiin, että tilataan 

merkkejä hieman myöhemmin keväällä, kunhan Sulolla on taas enemmän rahaa tilillä.  

13. Tulevat tapahtumat 

13.1 SOOLin PJ-koulutus 27.-29.1.2023 

  - Mila osallistuu SOOLin PJ-koulutukseen.  

13.2 SOOLin järjestökurssi 11.-12.2.2023 

 - SOOLin järjestökurssille pystyy osallistumaan kolme Sulon hallituksesta. Noora on halukas 

osallistumaan ja päätetään, että hän saa osallistua. Aada ja Aino ovat myös mahdollisesti 

kiinnostuneita osallistumaan, mutta eivät vielä osanneet sanoa, että osallistuvatko vai eivät → 

keskustellaan tästä hallituksen Whatsapp-ryhmässä ja päätetään siellä lopullinen kokoonpano 

järjestökurssille.  

- Ilmoittautuminen 19.1. mennessä.  

13.3 Sulon nimipäivät 13.2.2023 

- Juhlitaan Sulon nimipäiviä Agoralla 13.2.2023. 

- Tapahtumatiimi miettii ohjelmaa tarkemmin.  

- Varataan tila mahdollisimman pian.  

13.4 Ystävänpäivä 14.2.2023 

- Juhlitaan Sulon nimipäivien kanssa samana päivänä.  

13.5 Talvipäiväviikko 

Lukkoon lyötyjä juttuja: 

- Keskiviikko: SOOLin ja Joka ry:n sitsit (kahdet eri sitsit) 

Mahdollisia juttuja: 

- Maanantai: Hop Lop (Joka ry:n ottaa vetovastuun) 

- Tiistai: Sulon omaa ohjelmaa → tapahtumavastaavat keskustelee tästä, mitä se 

mahdollisesti olisi. 

- Torstai: Hengailuilta? → tapahtumavastaavat keskustelevat myös torstain ohjelmasta. 

13.6 Sääntömääräinen kevätkokous 2023 

Järjestetään sääntömääräinen kevätkokous välillä helmi-huhtikuu. Päätetään ensi 

kokouksessa kokouksen päivämäärä. 



13.7 Ryhmäytymisilta 

Päätetään ensi kokouksessa. 

13.8 Sitsit 

    Sitsien tilavaraukset tulee tehdä mahdollisimman pian! Tapahtumavastaavat voivat alkaa 

suunnitella pikkuhiljaa sitsien teemoja yms., kunhan päivät ovat selvillä. 

13.9 Harkkakahvila 

Keskustellaan ensi kokouksessa. 

13.10 Viiniä ja vuorovaikutusta 

     Tiinan kanssa juteltu asiasta ja palaillaan asiaan seuraavassa kokouksesta, kunhan 

tiedetään aikatauluista hieman enemmän.  

13.11 Sulon päivystys 

     Sulon seuraava päivystys järjestetään 25.1.2022 klo 10–14. Kaikki paikalle pääsevät 

hallituslaiset saavat tulla hengailemaan ja samalla jäsenistö pääsee näkemään matalalla 

kynnyksellä uusia hallituslaisia. 

13.12 Muut tapahtumat 

     Tuutoroinnin ainejärjestötapaaminen 26.1. 2023 klo 16–18 E200, ISYYn järjestökoulutus 

7.-8.2.2023 Teamsissa ja Kiusaamis- sekä syrjimistilanteisiin liittyvä keskustelutilaisuus 

18.1. klo 10–11.30. Ensi kokouksessa voidaan tarkemmin vielä käydä läpi, ketkä 

hallituslaiset osallistuvat näihin tapahtumiin. 

14. Yhteistyö 

     Kide.Appistä on oltu yhteydessä Suloon ja kysytty yhteistyötä. Mila ja Iina osallistuvat 

palaveriin Kide.App ihmisen kanssa. Tästä lisää tietoa seuraavissa kokouksissa.   

15. Laskut ja talous 

15.1. Tilinkäyttöoikeudet 

      Myönnetään laajat tiedonkäyttö- ja tiedonsaantioikeudet Itä-Suomen yliopiston 

Joensuunkampuksen ainejärjestön Sulo ry:n tilille FI02 5770 0520 467371 Sanni Kososelle. 

Poistetaan tilinkäyttöoikeus Heidi Oinoselta.  

15.2. Laskut ja maksut 

 Ei käsiteltäviä laskuja tai maksuja. 

16. Edunvalvonta 



16.1 Harkkakysely 

- Harkkakysely tulossa tammikuussa.   

17. SOOL 

- SOOLin PJ-koulutus 27.-29.1.2023 

- SOOLin järjestökurssi 11.-12.2.2023 

- Yhteystietojen päivittäminen. 

18. META  

Seuraavassa kokouksessa voidaan myös miettiä seuraavia asioita: 

- Sivuaineilta 

- Jäsenistökysely 

19. Seuraavan kokouksen ajankohta 

 Seuraava kokous järjestetään 19.1. klo 19.00 Educalla. 

20. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 20.54. 

  

_______________________               ______________________                                           

Puheenjohtaja                                       Sihteeri 

Mila Valima                                         Heidi Oinonen  

  

  

______________________________         __________________________  

Pöytäkirjantarkastaja & ääntenlaskija         Pöytäkirjantarkastaja & ääntenlaskija  

Iina Laakkonen                                            Emilia Brännare 

 

 


