
Pöytäkirja 5/2023 

Sulo Ry 

Yliopistokatu 2 

80100 Joensuu 

Pvm. 6.3.2023 Klo. 16 E101 

Paikalla: Iina Laakkonen, Emilia Brännare, Mila Valima, Aada Summala (etänä), Sanni Kosonen (etänä) 

Aino Grönroos, Mira Kastell (etänä), Anna Barabanova, Heidi Oinonen, Essi Kurth, Severi Vuori, Santeri 

Heinonen, Pia Liukko, Ira Koivusalo & Julia Lautala  

 

1. Kokouksen avaaminen 

Kokous avataan ajassa 16.09 

 

 

2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

-Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

-Myönnetään puhe- ja läsnäolo-oikeus henkilöille Pia Liukko, julia Lautala ja Ira 

Koivusalo  

 

3. Kokouksen järjestäytyminen 

 

3.1.  Puheenjohtajan valinta 

Puheenjohtajaksi ehdotetaan Mila Valimaa.  

Puheenjohtajaksi valitaan Mila Valima 

 



3.2.  Sihteerin valinta 

Sihteeriksi ehdotetaan Essi Kurth.  

Sihteeriksi valitaan Essi Kurth 

 

3.3.  Pöytäkirjantarkastajien valinta  

Ehdotetaan Henkilöitä severi vuori ja iina laakkonen 

Valitaan henkilöt Severi vuori ja iina laakkonen 

 

4. Esityslistan hyväksyminen 

Lisätään kohta: Uudet haalarimerkit 

Lisätään kohta: Tilavaraukset 5.4. E200  

Lisätään kohta: Tilavaraukset 24.4. E200 

Lisätään kohta: Varkaiden sillikset  

Lisätään kohta: Kuopio approt  

Lisätään kohta: F115 varausjärjestelmä  

Lisätään kohta: Vuosijuhlat 

Lisätään kohta: Kerubin ilmaisliput 

Lisätään kohta: Educa Sport 

Lisätään kohta: Tapahtumakohtaiset maksukäytänteet hallituksen sisällä. 

Siirretään kohta 13. SOOL kohtaan 6. 

 

- Hyväksytään esityslista muutoksineen. 

 

5. Edellisen kokouksen pöytäkirja 

Edellisen kokouksen pöytäkirja löytyy FB-ryhmästä ja ilmoitustaululta. 

 

6. SOOL 

6.1. SOOL:in liittokokous 15.-16.4.2023 

-Materiaalit tulevat viikolla 11: 4 viikkoa ennen liittokokousta 

-Jokaisesta yhdistyksestä voi lähteä 3 ihmistä. 

-Äänimäärä määräytyy SOOL:in jäsenten mukaan 



-Ei maksa muuten kuin per henkilö hotelli maksu on 50 euroa 

-Info liittokokoukseen tulossa 

-Liittokokoukseen lähtevät Sanni Kosonen, Mila Valima & Severi Vuori  

 

-Sulo ei maksa 50 euron hotellimaksua-> kaikki maksut omakustanteisia 

6.2. SOOL:in tuutorien ja hallituksen kiitossitsit 11.4.2023 

-Metrian aulassa 

-Hallitukselle, toimihenkilöille ja tuutoreille 

-KLO 18-22 

6.3. Haalarimerkkien ompeluilta MA 17.4  

7. Menneet tapahtumat 

7.1.  Kerubin yhteistyöilta 18.2.2023 

-Yhteistyöilta oli onnistunut 

-kerubi on innostunut yhteistyöhön sulon kanssa 

 -Kokouksia on mahdollisia järjestää ilmaiseksi kerubin tiloissa. 

7.2.  TP-startti Sulo x Popsi 20.2.2023 

-Rahaliikenne Sulon kautta 

-Yhteistyötä jatkossakin popsin kanssa 

7.3.  TP-sitsit 21.2.2023 Klo 18–22   

-Mukavasti porukkaa paikalla ja tapahtuma oli onnistunut 

-TP-merkit on saapuneet ja jaetaan seuraavassa tapahtumassa sekä 

päivystyksessä 

7.4.  Talvipäivät 24.-26.2.2023 

-Ookko Ry:n kanssa talvipäivistä keskustelua: Osalliset popsi, sulo ja ookko ry.  

-Keskustelut ja palaute talvipäiviin koskien 

7.5.  SOOL:in talviolympialaiset 2.3.2023 

- peruttiin vähäisen osallistujamäärän vuoksi 

7.6.  Hallituksen virkistäytyminen 3.3.2023 



-Kiva rentoutuminen 

-Budjetti oli 50 euroa -> käytettiin noin 43,21 euroa 

-Lasku toimitetaan rahastonhoitajalle  

Julia Lautala ja Ira Koivusalo poistuvat kokouksesta ajassa 16.50  

7.7.  Sulon päivystys 28.2.2023 

-Tiedotus aikaisemmin jatkossa -> vaikutti kävijämäärään 

-34,30 euroa tienattu 

-Budjetti oli 20 euroa-> budjetista käytettiin 17,71 euroa 

 

7.8. Kerubin ilmaisliput tapahtumaan 

-Kerubilta tuli 15 ilmaislippua keikalle. Nämä arvottiin jäsenistön kesken: 

Tapahtumatoive kyselyihin vastanneet olivat arvonnassa mukana. 

 

8. Tulevat tapahtumat 

8.1.  Kevätkokous 7.3.2023 

-klo 19 E101, Esityslista, tilinpäätös ja kokouskutsu on julkaistu kuukausi 

aikaisemmin (7.2.2023). Kokouksessa myös etämahdollisuus. 

8.2.  Lähtee lapasesta –rastitapahtuma 9.3.2023 

-Tapahtumassa rastilla on pantomiimi 

-Anna osallistuu tapahtumaan muiden aikaisemmin mainittujen henkilöiden 

(Iina & Noora) lisäksi.  

8.3.  Kaverisitsit 10.3.2023 

-Täydet osallistujamäärät: 90 henkeä osallistuu 

- Budjetti sitseille 1026 Euroa 

-Hallituslaisille sitsit puoleen hintaan. 

8.4.  Haalarimerkkien ompeluilta  

-15.3 klo Tilavaraus: 17-21 Tapahtuma:18-19.30 



-Budjetti 20 euroa  

-Kaupassa käynnin hoitaa tapahtumatiimi 

-TP-sitsien haalarimerkkien jakoa 

8.5.  Sulon päivystys 

-Ma 20.3 klo 9.30–14  

-Klo 9.30–12 vastuu Mila, Mira & Severi 9.30–12  

-Kaupassa käy: Mila & Severi 

- Klo 12–14 vastuu Heidi & Essi 

Jaetaan haalarimerkkejä, myydään laulukirjoja & merkkejä 

Budjetti: 20 euroa 

 

8.6.  Viiniä ja vuorovaikutusta 16.3.2023 Klo 16.30  

-Tiina hankkii sipsit 

-Sulon budjetti 35 euroa (päätetty aikaisemmin) 

- Ei lisättävää viime kokouksen jälkeen 

Anna Barabanova poistuu kokouksesta ajassa 17.36 

8.7.  Harkkakahvila 27.3.2023 

-Käsitelty, ei lisätietoja aikaisemman kokouksen jälkeen 

8.8.  Järjestöpäivät 29.3.2023 

-Ständit 10-14 Mira, Iina, Mila & Heidi päävastuussa 

-Budjetti 10 e 

-Ilmoittautuminen 22.3 mennessä: Mila hoitaa ilmoittautumisen 

8.9.  Valmistuvien info 4.4.2023 

-Opex info eli valmistuvien info Kimmelissä  

-Someen ja WhatsAppiin julkaisu valmistuville 

8.10. Kirjan ja ruusun päivä 23.4.2023 

-Ei muutoksia tai lisätietoa viime kokouksen jälkeen. 

8.11. Tukiviittomakoulutus 



-Koulutuksen ilmoittautuminen aukesi tänään kideappissa 6.3.2023  

-Osa ryhmistä täyttyi heti ja vielä osassa ryhmissä tilaa. 

8.12. Täky ry:n vuosijuhlat 15.4.2023 

-Ilmoittautuminen 12.3 asti kideappissa 

-Sulolta ei vielä varmistusta tuleeko edustusta. Päätetään myöhemmin. 

8.13. Sulo x Praxis tapahtuma 28.4.2023 Klo 18-22 

-Tapahtuman oikea päivämäärä 28.4.2023 

-Poikkitieteellinen tapahtuma  

-Praxis hoitaa mainostuksen ja tilavarauksen  

-Tapahtuma on alkoholiton 

-Lisätietoa myöhemmin 

 

8.14. Varkaiden sillikset 

-Ilmoittautuminen 20.3.2023 mennessä 

- Jätetään mietintään vielä lähteekö sulolta edustusta. 

8.15. Kuopion Approt 

-ISYY tarjoaa 3 VIP lippua hallitukselle 

-12.3 mennessä ilmoittautuminen 

-Lähtijät päätetään myöhemmin WhatsAppissa.  

8.16. Tilavaraukset 5.4 

-Tapahtuman sisältö vielä mietinnässä: mahdollisesti poikkitieteellinen 

8.17. Tilavaraukset 24.4 

-Vappusitsit  

-JetSetin kanssa mahdollinen yhteistyö esim. viralliset jatkot 

-Tapahtumatiimi on yhteydessä JetSettiin!  

-Hallituksen ulkopuolista tapahtumatiimiä kokeillaan näillä sitseillä.  

8.18. Vuosijuhlat 

-Äänestettiin vuodelle 2023 vujusitsejä ja silliksiä  



-Päätetään ettei vuonna 2023 pidetä vuosijuhlia ja tämän sijasta pidetään   

vuosijuhlasitsit + Sillikset  

-Vuosijuhlasitsien ja silliksien tapahtumatiimi muodostetaan myöhemmin 

-Ajankohta vuosijuhlasitseille ja silliksille päätetään myöhemmin. 

(Elokuun 1 päivä aukeaa varauskalenteri) 

9. Viestintä 

9.1. Kriisiviestintäsuunnitelma 

-Kriisiviestintäsuunnitelma luodaan heti kun mahdollista. 

- Tarkastetaan kriisiviestintäsuunnitelma ja tarvittaessa muokataan 

yhdistyksen kokouksessa.  

-Viestintävastaava ja puheenjohtajisto tarkastaa, mutta jokainen lukee 

suunnitelman läpi.  

 

10. Tapahtumakohtaiset maksukäytänteet hallituksen sisällä 

-Hallituksen jäseniltä sitsit puoleen hintaan, jos mukana järjestämisessä 

-Varajäsenille sitsit puoleen hintaan, jos ilmoittautuvat ja ovat mukana 

järjestämisessä. 

-Ulkopuoliset tapahtumatiimiläiset puoleen hintaa, jos mukana järjestämisessä 

-Päätetään yllämainitut asiat.  

-6.3.2023 eteenpäin virhemaksut katsotaan tilannekohtaisesti. Lähtökohtana ei 

rahapalautuksia.  

 

11. Laskut ja talous 

11.1. Menneet maksut:  

TP sitsien ostokset:  

• -322,4 euroa prismaan. Sulon pankkikortilta 

• -114,87 euroa Alkoon. Sulon pankkikortilta 



Sulon päivystys ostokset:  

•  -17,71 euroa Prisma. Sulon pankkikortilta 

Kokousherkut:  

• -9,13 euroa S-Market Kauppakatu: Sulon pankkikortilta 

Sulon nimipäivä ostokset:  

• Maksettu Emilia Brännarelle 38,99 euroa sulon tililtä. 

Sulo X Popsi tapahtuma: 

• Maksettu 122,16 euroa Emilia Brännarelle sulon tililtä. 

PRH: 

• 20 euroa maksettu PRH:lle sulon tililtä 

-  Haalarimerkkien myynnistä tuottoa: 34,30 euroa 

Hyväksytään menneet maksut 

 11.2.  Uudet haalarimerkit  

- Tilataan kahdet eri haalarimerkit 

-  Molempia merkkejä tilataan 100 kappaletta 

- Tilauksen merkilliseltä hoitaa Heidi Oinonen  

 

 

12. Yhteistyö 

12.1. 8-approt 20.4.2023 

-Ainejärjestölle saatiin 1 approlippu (arvonta tapahtuu jäsenistökyselyn 

vastaajien kesken). 



13. Edunvalvonta 

13.1. Edunvalvonnan sähköposti  

-Sähköposti luotu -> Löytyy nettisivuilta 

sulo.edunvalvonta@gmail.com  

➔ Edunvalvontaa koskevat kysymykset edunvalvonnan sähköpostiin.  

➔ Tieto löytyy häirintä- ja huolilomakkeesta. 

13.2. Harkkakysely 

➔ Vastaajia 23 

➔ Harkkakysely käyty läpi hallituksen kanssa 

13.3. Jäsenistökysely 

➔ Jäsenistökyselyn pohja on tehty 

13.4. Koulutuspoliittinen ohjelma ja toimintasuunnitelma 

➔ Selvitetään myöhemmin: Edunvalvonta hoitaa 

 

14. KV-vastaava 

14.1. Kansaisvälisyysvastaavan valinta 

➔ Valitaan kansainvälisyysvastaavaksi Severi Vuori 

14.2. Liittyminen KV-vastaavien WhatsAppiin 

➔ Mila välittää Severille tarvittavat infot KV-vastaavan asioihin. 

 

15. ISYY 

➔ Ei lisättävää viime kokouksen jälkeen 

 

16. Educa Sport 

➔ Padel kokeilu tulossa maaliskuun lopussa: popsi, sulo ja poikkeus tällä hetkellä 

➔ Hinta vielä avoinna, budjetti noin liikkuu 48–72 euron välillä 

  

17. META  

mailto:sulo.edunvalvonta@gmail.com


17.1. Strategiasuunnitelma 

Käydään läpi ensi kokouksessa  

17.2. Amanuenssin vaihtuminen 

• Uusi amanuenssi: Sanni Hyvönen, Bookingista löytyy varauskalenteri 

17.3. Tuutorivalinnat 

• Tuutorivalinnat on tehty ja julkaistu 

17.4. Pullojen kierrätysastiat Educalle 

• Lisätietoa tulee enemmän, kun asiat selviää 

• Ei tarvita erillistä lupaa pullojen keräykseen 

17.5. Aj-tilan avaimet 

• Ei tulossa lisää avaimia 

• Käytävälle tulee avainlaatikko -> myöhemmin lisätietoa tästä 

17.6. F115 varausjärjestelmä  

• Tällä hetkellä paperinen varauslista 

• Tulossa myöhemmin yliopiston kautta mobiili varausjärjestelmä 

 

18. Seuraavan kokouksen ajankohta 

• Suoritetaan doodlessa ja WhatsAppissa seuraavan kokouksen ajankohta. 

  

 

19. Kokouksen päättäminen 

• Päätetään kokous ajassa 19.34  

 

 

_______________________                                            

Puheenjohtaja: Mila Valima   

 



_______________________ 

Sihteeri: Essi Kurth 

  

_______________________ 

Pöytäkirjantarkastaja & ääntenlaskija: Severi Vuori 

 

_______________________ 

Pöytäkirjantarkastaja & ääntenlaskija: Iina Laakkonen 

 


