
Esityslista 4.2023 

Sulo ry 

Yliopistokatu 2 

80100 Joensuu 

Pvm. 16.2.2023 klo 16 E101 

 

Paikalla: Severi Vuori, Essi Kurth, Mila Valima (etänä), Mira Kastell, Sanni Kosonen, Mirka 

Nieminen, Santeri Heinonen, Aada Summala, Aino-Sofia Grönroos, Emilia Brännare, Heidi 

Oinonen & Noora Saramäki 

 

1. Kokouksen avaaminen 

Avataan kokous ajassa 16.10 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Puhe- ja läsnäolo-oikeus myönnetään henkilölle: Mirka Nieminen  

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

3.1.  Puheenjohtajan valinta 

Puheenjohtajaksi ehdotetaan henkilöä Severi Vuori  

Puheenjohtajaksi valitaan henkilö Severi Vuori 

 

3.2.  Sihteerin valinta 

Sihteeriksi ehdotetaan henkilöä: Essi Kurth 



Sihteeriksi valitaan henkilö: Essi Kurth 

 

 

3.3.  Pöytäkirjantarkastajien valinta 

Ehdotetaan: Iina Laakkonen ja Santeri Heinonen  

Valitaan: Iina Laakkonen ja Santeri Heinonen 

 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Lisätään kohta: Hyväksytään viime vuodelta seuraavat kuitit:  

Lisätään kohta: Liikuntavastaava 

Lisätään kohta: Vuoden 2023 jo maksetut laskut  

Lisätään kohta: 8Approt 

Lisätään kohta: Kirjan ja ruusun päivä 

Lisätään kohta: Harkkakysely 

Lisätään kohta: Tukiviittomakoulutus 

Lisätään kohta: Praxiksen kanssa tapahtuva yhteistyö 

 

Hyväksytään esityslista muutoksineen.  

  

 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellinen pöytäkirja on ilmoitustaululla ja Facebookissa. 

 

6. Menneet tapahtumat 

6.1.  Sulon päivystys 25.1.2023 

- Saimme 136 euroa päivystyksestä ja sulon tilille tästä tuli siis 133,34 euroa 

-Hupparit on jaettu ja merkit ovat menneet hyvin kaupaksi.  



 

 

6.2.  Tutoroinnin- kehittämispalaveri 26.1.2023 

Emilia ja Mila kävivät. Onnistunut kehittämispalaveri. 

 

6.3. SOOL:in puheenjohtajakoulutus 27.-29.1.2023 

-Hyödyllinen koulutus ja paljon uutta infoa puheenjohtajille.  

-Kriisiviestintäsuunnitelma käydään läpi ja korjataan tarvittaessa.  

 

6.4.  Haalarimerkkien ompeluilta 30.1.2023 

Osallistujat tykkäsivät ja saatiin vapaata yhteistä tekemistä yhdessä 

jäsenistön kanssa.  

Jäsenistö tykkäsi ja toivoi lisää tämänkaltaisia tapahtumia.  

 

6.5.  Kide.app tapaaminen 31.1.2023 

-Iina ja Mila kävivät tapaamisessa. 

- Tarkoitus vaihtaa jäsenrekisteri sekä tapahtumat kideappiin.  

- Alustavat tiedot kunnossa ja tarkemmin sovitaan jatkosta. 

 

6.6.  Fuksien haalarikaste 1.2.2023 

-Mukava tapahtuma ja hyvin osallistujia.  

 

6.7.  ISYY:n järjestökoulutus 7.-8.2.2023 

- Etäkoulutus onnistunut.  

- Iltaohjelma oli ensimmäistä kertaa:  



- Paljon positiivista kommenttia ohjelmasta 

 

 

6.8.  SOOL:in järjestökoulutus 11.-12.2.2023  

-Noora kävi koulutuksessa.  

-Strategiasuunnitelma, koulutuspoliittinen ohjelma & toimintasuunnitelma 

pitää päivittää uudessa yhdistyksen kokouksessa.  

-Nettisivuihin pitää päivittää asiakirjat. 

-Kriisiviestintäsuunnitelman päivittäminen kuntoon.  

-Viestintäsuunnitelman laatiminen. 

 

6.9.  Sulon nimipäivät + ystävänpäivä 13.2.2023 

-Budjetti oli 70 euroa  

-38 euroa lopullinen ostosten summa. 

-Kiva jokavuotinen tapahtuma. 

 

6.10. Tuutorivalintojen suunnittelupalaveri 14.2.2023 

-Aada, Severi, Emilia, Mira ja Hannele (amanuenssi) kokoustivat.  

16 Hakijaa ja 12 valitaan.   

-Maisterituutorien hakuun jatkettiin aikaa 19.2 asti.  

-Haku: Motivaatiovideo sekä hakemus 

-Mainostus someissa maisteri + KV- tutorointiin.  

 

6.11. KV-ainejärjestötapaaminen 15.2.2023 

-Language cafe  



- Weekly feed tilata 

-Valitaan Kv-vastaava ja etsitään oppiaineen kv- koordinaattori. 

 

 

 

7. Tulevat tapahtumat 

7.1.  Kerubin yhteistyöilta 18.2.2023 

Yhteistyöiltaan on menossa: Mila, Severi, Iina, Aino, Aada, Noora & Sanni 

 

7.2.  Sulon päivystys 

Sulon seuraava päivystys järjestetään: 28.2.2023 Klo 10–14 

-Sanni & Essi 10–12  

-Emilia, Noora, Heidi 12–14 

-Budjetti: 20e 

 

7.3.  TP-startti Sulo x Popsi 20.2.2023 

-Rahayhteys Sulon kautta  

-Aada ja Aino-Sofia käy kaupassa 

-Popsi 18 & Sulo 23 

-Popsi & Sulon tapahtumavastaavat hoitavat valmistelut 

 

7.4.  TP-sitsit 21.2.2023 Klo 18–22  

-74 Henkilöä  

-Kaupassa käymisen hoitaa: Aino-Sofia 

-Kaikki hallituslaiset tulevat järjestelemään klo 16 

-TP-sitsien merkit tilattu 



 

7.5.  Talvipäivät 24.-26.2.2023 

-Myyntikylä: Sulo ei osallistu 

 

7.6.  SOOLin talviolympialaiset 2.3.2023  

-Siirtyneet ajankohdasta 6.3 -> ajankohdalle 2.3.2023 klo 17 

-Sulolta rastinpitäjiksi lähtevät: Mila, Noora & Aada 

 

7.7.  Hallituksen virkistäytyminen 3.3.2023 

- Emilia varannut Suvaksen saunatilan klo 18–02. 

-Tähän saadaan alennusta 50 %.  

-160 euroa jää sulolle maksettaviksi  

-Budjetti 50 euroa. 

 

7.8.  Kevätkokous 7.3.2023 

-Esityslista ja kutsu lähetetty ja julkaistu kuukautta ennen (7.2.2023) 

 

7.9.  Lähtee lapasesta –rastitapahtuma 9.3.2023 

-Sulosta lähtee pitämään rastia: Noora & Iina 

-Tapahtumasta tehdään somepäivitykset. 

 

7.10.  Kaverisitsit 10.3.2023 

- Merkkiä ei tilata 

- Mainostus 18.2 mennessä someen 

- Ilmoittautuminen aukeaa 24.2.2023 



- Sitsimaksu kaikille 12 euroa 

Santeri Heinonen poistuu kokouksesta 18.03  

 

7.11.  Viiniä ja vuorovaikutusta 16.3.2023 

-Varattu tila E200 klo 16.30  

-Tiina Kuutti hankkii juomat 

- Ville Tahvanainen tuo ruuat mm. sipsit 

- Sulo hoitaa mainostuksen ja pientä naposteltavaa 

Budjetti: 35 euroa 

 

7.12. Kirjan ja ruusun päivä 23.4  

-Palkinnon saajaksi valitaan: Tiina Kuutti  

-Mila hoitaa tekstin kirjoittamisen ja muut. 

 

Aada Summala poistuu kokouksesta ajassa 18.12  

Aada Summala tulee takaisin kokoukseen ajassa: 18.16 

 

7.13. Tukiviittomakoulutus 

-Aamupäivän ryhmä klo 10-12  

-Iltapäivän ryhmä klo 14-16  

-Iltaryhmä 16-18  

-Järjestetään huhti-toukokuussa 

-Jokaisella ryhmällä kolme tapaamista n. 1,5 h kertoja. 

-Ei etämahdollisuutta, mutta jos kurssi on suosiossa niin etäkurssi ehkä 

mahdollinen tulevaisuudessa. 

 

8. Viestintä 



Viestinnästä ei mitään uutta.  

 

9. Laskut ja talous 

 

9.1.  

Huhtikuu 2022 

- 19,14e Järjestöpäivien ostoksia, kuitti nro.31.  

-174,97e Turun haalarimerkki Oy, kuitti nro. 34.   

-67,48e Opossumi ry:n vujulahjat, maksettu Santeri Heinoselle, kuitti nro. 35.  

-62,00e Itä-Suomen yliopisto vartijakäynti, kuitti nro. 37.  

-7,05e Kukka- ja viherpalvelu Leinikki Oy, maksettu Oona Varikselle, kuitti nro. 38.  

  

Toukokuu 2022 

-60,00e Bingon palkinnot, maksettu Iida Kettuselle, kuitti nro. 45.  

-14,76e Potkiaisten kauppaostokset, maksettu Santeri Heinoselle, kuitti nro. 46.  

-164,00e Potkiaisten kauppaostokset, maksettu Iida Kettuselle, kuitti nro 47.  

-17,48e Kotexin vujulahja, maksettu Lauri Malkamäelle, kuitti nro. 48.  

  

Elokuu 2022 

-35,00e Back to UEF-tapahtuman ilmoitusmaksu, maksettu Santeri Heinoselle, kuitti nro. 55.  

  

Syyskuu 2022 

-56,40e Joensuun kaupunki luvanlunastusmaksu, kuitti nro. 64.  

-155,97e Turun haalarimerkki Oy, kuitti 71.  

  

Lokakuu 2022 

-62,00e Itä-Suomen yliopisto vartijakäynti, kuitti 62  

-214,66e Sulon Disney sitsien ostoksia, maksettu Minttu Hallikaiselle, kuitti 92.  

-74,86e Sulon Disney sitsien ostoksia, maksettu Iida Kettuselle, kuitti 93.  

-50,00e lahjakortti kuvaajalle, kuitti nro. 101.  

-191,82e silliksen ostoksia, kuitti nro. 102.  

-16,00e Askarteluliike Käteväkäsi, kuitti nro. 103.  

  

Marraskuu 2022 

-183,79e, Itä-Suomen yliopisto vartijakäynnit, kuitti 114.  

-138,69e Kangasmerkit.com Suomi, kuitti 118.  

-135,97e Turun haalarimerkit Oy, kuitti 119.  

-461,88e HEF Group Oy, kuitti 121.  



-175,97e Turun haalarimerkit Oy, kuitti 126.  

-311,60e Ravintola Aittaranta, kuitti 140.  

  

Joulukuu 2022 

-62,00e Itä-Suomen yliopisto vartijakäynti, kuitti 142.  

-29,41e Syyskokouksen tarjoilut, kuitti 143.  

-135,00e Itä-Suomen yliopiston Ylioppilaskunta: Suvas, kuitti 144.  

-150,00e Itä-Suomen yliopiston Ylioppilaskunta: Suvaksen siivouslasku, kuitti 147.  

-35,11e Sulon päivystyksen ostoksia, kuitti 148.  

-3900,00 HD-Group Oy: Fuksien haalarit, kuitti 155.  

 

-Hyväksytään kaikki 2022 vuoden kuitit 

9.2.  

 

Vuoden 2023 jo maksetut laskut: 

Tammikuu:  

-Turun haalarimerkki oy 155,97e (TP-sitsien merkit) 

-Itä-Suomen ylioppilaskunta 180 e (Haalarienkastajaiset) 

-Maksettu henkilölle Mira Kastell 99,39 e (Haalarinkastajaisten ostokset) 

-Maksettu henkilölle Mila Valima 44,04 e (Sulon päivystys ja haalarimerkkien ompeluillan 

ostokset) 

 

-Hyväksytään tammikuun ostokset. 

 

10. Yhteistyö 

10.1. Kide.app 

- Kide app sujuva palvelu- > vaihdetaan tapahtumalippujen ja 

jäsenrekisterin paikkaa 

- Voi ostaa jäsenyyden, kideappista löytyy jokaisen oma jäsenyys 

(lompakosta)  

- Ei kuukausimaksuja. Jokaisesta myynnistä 3 % + 30senttiä. 

- Ilmaiset tapahtumat ok, ei tule mitään tapahtumakohtaista 

rahaliikennettä mihinkään suuntaan.  

- Kahden viikon päästä tilitys tapahtumalipuista tms. Tuotteissa ja 

jäsenmyynneissä joka kuukausi tilitys. 



- Haalarimerkkien ja muiden tuotteiden myynti onnistuu.   

- Sopimuspohjat löytyvät kideapp sivulta. Lomake tehdään tämän kautta.  

10.2. 8approt 

-Ilmaispassit 8approille laitetaan arvontaan (arvotaan jäsenistökyselyn 

vastanneiden kesken)  

-Mainostetaan 8approja sosiaalisessa mediassa.  

-Approt järjestetään 20.4.2023 

-Ilmoitus yhteistyöstä tulee tehdä 26.2.2023  

-Mila & Severi hoitaa ilmoituksen  

10.3.   

Praxiksen kanssa tapahtuva yhteistyö 

- Vappuviikon Hoplop tapahtuma suunnitteilla 

- Viikolla 8 palaveri tapahtumavastaavien kesken 21.2.2023  

- Emilia ilmoittaa ilmoitusluontoiset asiat hallitukselle. 

11. Educa-sport 

- Ehdotetaan henkilöä Mira Kastell liikuntavastaavaksi 

- Hyväksytään henkilö Mira Kastell liikuntavastaavaksi 

- Vuorot vaativat sykettä palloilutarran 

- Vuorot ti 20-22 

- Instagram tili: Educa Sport 

- Ainejärjestöt hoitavat mainostuksen sosiaalisessa mediassa.  

- Sulo, Popsi, Opossumi & poikkeus  

- Lajikokeilu suunnitteilla: kuntokeidas padel ja squash 

- Alustavaa tietoa: Mailavuokrat puoleen hintaan. Kenttämaksut jaetaan osallistuvien 

ainejärjestöjen kesken.  

 



 

12. Edunvalvonta 

12.1. OHOSKE-hanke 

-Mira & Severi kävivät. Kokous sisälsi harjoittelua koskevia asioita mm. 

työkirjat ja harkkakyselyt.  

- Sulon ja oppiaineen yhteistyö toimii mm. harkan työkirjan pituuksien 

muuttaminen. 

-Pyritään jatkossa toteuttamaan yhtä hyvää ja jopa parempaa yhteistyötä 

sulon ja oppiaineen kanssa.  

12.2. Harkkakysely 

-Kyselyssä vähäinen vastaajamäärä 

-Kyselyyn muutosta, edunvalvonta keskustelee oppiaineen vastaavan kanssa.  

 

Aada Summala poistuu kokouksesta 19.02 

12.3.  

-Häirintä- ja huolilomake löytyy sulon sosiaalisesta mediasta.  

-Mainostus sosiaalisessa mediassa.  

-Ehdotetaan edunvalvonnalle oma sähköposti tietosuoja syistä.  

-Hyväksytään edunvalvonnalle oma sähköposti.  

-Edunvalvonta luo uuden sähköpostin. 

12.4. Amanuenssin kanssa keskustelu (Amanuenssin Saatavuusongelmiin) 

- Palautekyselyn järjestäminen 

Teemat:  

-Henkilökohtainen neuvonta ja opintojen ohjaus, opiskelijoiden kokemus mm. 

ajanvaraus asioista.  

-Tiedonkulku ja tiedotus: tiedotuksen riittävyys 

-Kehittämisehdotukset opintopalveluiden lähipalveluille 



-Koonti voidaan lähettää ja toimittaa ylemmälle taholle 

-Sulon edunvalvonta on yhteydessä ISYY:n edunvalvontaan 

 

13. SOOL 

SOOL:in Liittokokous järjestetään Helsingissä 15-16.4.2023 

Tulevia tapahtumia:  

-Haalarimerkit vappukuntoon 17.4.2023  

-Tuutorien ja hallituksen kiitos sitsit 18.4.2023  

 

Noora Saramäki poistuu kokouksesta ajassa 19.11  

 

14. ISYY 

-Ainejärjestökummi: Mirka Nieminen. 

-Toimii yhteysväylänä ISYY:N 

-ISYY:n yhdenvertaisuus-, esteettömyys -ja saavutettavuus koulutus. Klo 12-15  

-Tapahtumien esteettömyyden huomioiminen.  

 

15. META 

15.1. Oppiaineen esittely 

-Mila, Sanni & Essi kävi Parikkalan lukiossa vierailulla. 

15.2. Tölkkien keräyspisteen ideoiminen educalle.  

Mira Kastell poistuu kokouksesta ajassa 19.19 

 

16. Seuraavan kokouksen ajankohta 



Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. 

 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 19.24 

 

_______________________                                            

Puheenjohtaja    

 

_______________________ 

Sihteeri  

  

_______________________ 

Pöytäkirjantarkastaja & ääntenlaskija 

 

_______________________ 

Pöytäkirjantarkastaja & ääntenlaskija 

 


