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1. Johdanto 
Kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoiden vuonna 1996 rekisteröity ainejärjestö Putkinotko ry. aloittaa 
vuonna 2017 21. toimintavuotensa. Kotimaisen kirjallisuuden opiskelijat olivat aiemmin osa 
suomen kielen ainejärjestöä Siula ry:tä, kunnes päätettiin perustaa ikioma kirjallisuuden 
ainejärjestö, joka tunnettiin ensin Maanantaiseurana ja vuodesta 1996 lähtien Putkinotko ry:nä. 
Tänä vuonna Putkinotkon toiminta tulee kuitenkin muuttumaan, sillä siirrymme suomen kielen sekä 
pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien oppiaineiden kanssa osaksi samaa kandiohjelmaa. 
Tämän vuoksi aiomme tehdä entistä tiiviimpää yhteistyötä muiden kandiohjelmamme piiriin 
kuuluvien ainejärjestöjen kanssa etenkin tulevan syksyn fuksitoimintaan liittyen. Lisäksi läheisiä 
suhteita oppiaineemme henkilökuntaan ylläpidetään, jotta voimme tarjota jäsenillemme 
ajankohtaista tietoa ja tukea opintoasioissa. Putkinotko tekee yhteistyötä myös muiden 
kirjallisuusalan ainejärjestöjen, kuten yleisen kirjallisuustieteen ainejärjestön Katharsis ry:n ja 
muiden kaupunkien kirjallisuudenopiskelijoiden, esimerkiksi Tampereen Teeman sekä Turun 
Muusan ja Prometheuksen, kanssa. Katharsiksen kanssa aiotaan toteuttaa yhteistyössä muun 
muassa perinteikäs RunoSoul-lavarunoustapahtuma ja suunnitteilla on myös muita pienempiä 
yhteistapahtumia. Yhteistyöjärjestöistä kutsutaan edustajat vuoden päätapahtumiimme, kevään 
vuosijuhliin ja syksyn kirjapalkintogaalaan. Lisäksi suhteita humanistien kattojärjestö 
Humanisticumiin pidetään yllä osallistumalla niin näiden järjestämiin virallisiin tapahtumiin, kuten 
tilakonklaavin kokouksiin ja puheenjohtajaseminaareihin, kuin myös vapaampiin illanviettoihin. 
Näin vaalimme yhteishenkeä kaikkien humanistiopiskelijoiden kesken.  
 
2. Tiedotustoiminta 
Putkinotko ry tiedottaa toiminnastaan aktiivisesti sekä sähköpostilistalla (putkinotko-
lista@helsinki.fi) ja kotisivuillaan (https://putkinotkory.wordpress.com/) että Facebookissa 
(Putkinotko ry) ja Instagramissa (putkinotkory). Kirjallisuuspalkinto Toisinkoisella on oma blogi 
sekä Facebook-sivu (Toisinkoinen) ja Instagram-tili (toisinkoinen), joita päivittävät vuosittain 
valittava Toisinkoisen raati sekä tuottajat. Lisäksi Putkinotkolla on toinen sähköpostilista 
(putkinotko-aktiivit@helsinki.fi), jonka avulla hallitus voi esimerkiksi tiedottaa avuntarpeestaan 
tapahtumien järjestämisessä niille, jotka eivät kuulu hallitukseen, mutta olisivat kiinnostuneita 
auttamaan. Oppiaineen tiedotus tapahtuu laitoksen sähköpostilistan kautta (skl-kaikki@helsinki.fi) 
ja lisäksi puheenjohtaja on lisätty henkilökunnan sähköpostilistalle (sko-henkilokunta@helsinki.fi). 

Tiedottamisen tavoitteena on ilmoittaa kaikista tapahtumista monissa eri kanavissa ja tarpeeksi 
ajoissa, jotta mahdollisimman moni saisi tietää tapahtumista ja innostuisi tulemaan paikalle. 
Facebookin ja Instagramin avulla tieto Putkinotkon toiminnasta leviää helposti ja nopeasti, mutta 
nettisivujen ja sähköpostilistan avulla siitä kuulevat myös ne, jotka eivät seuraa sosiaalista mediaa. 
Putkinotkon toiminnasta kiinnostuneiden tavoittamisen lisäksi tiedottamisessa pyritään 
innostavuuteen ja lämminhenkisyyteen, jotta kynnys osallistua tapahtumiin koettaisiin 
mahdollisimman matalaksi. Viime vuosien tapaan jatketaan muistuttamista tapahtumista noin 
kolme kertaa, ensimmäisen kerran kaksi viikkoa ennen tapahtumaa ja viimeisen kerran vielä 
edellisenä päivänä. 

Tällä hetkellä Putkinotkolla on sekä omalla logollaan että Toisinkoisen logolla varustettuja 
haalarimerkkejä, joiden myymistä jatketaan erilaisissa tapahtumissa, kuten merkkimarkkinoilla. 
Haalarimerkit tekevät järjestöämme tunnetuksi ja niiden avulla saadaan myös lisää näkyvyyttä 
Toisinkoiselle. 

3. Jäsentilaisuudet 
3.1 Opinto- ja koulutustoiminta 
Putkinotko on aina ollut läheisissä suhteissa laitoksen ja oppiaineen henkilökuntaan ja tehnyt 
omalta osaltaan parhaansa opetuksen ja oppimisen kehittämiseksi. Tänä vuonna tämä yhteistyö 
on erityisen tärkeää, sillä Iso Pyörä -uudistus tuo mukanaan paljon muutoksia niin henkilökunnan 
kuin opiskelijoidenkin arkeen. Kotimaisella kirjallisuudella, kuten muillakaan humanistisen 



tiedekunnan aineilla, ei enää ole omaa amanuenssia, jolloin vastuu opintoneuvonnasta on tullut 
yhä enemmän oppiaineemme henkilökunnan harteille. Myös Putkinotkossa on jo viime vuoden 
puolella alettu reagoida tilanteeseen ja parantaa opiskelijoiden tietoisuutta uusista käytännöistä. 
Tänä vuonna opintovastaavan työmäärän lisääntymisen vuoksi opintovastaavan tehtäviä 
hoitamaan onkin valittu yhden sijasta kaksi henkilöä. 

Ainejärjestöllemme on tärkeää pitää kotimaisen kirjallisuuden opiskelijat ajan tasalla oppiaineessa, 
laitoksella ja tiedekunnassa tapahtuvista muutoksista. Opintovastaavat alkoivat kevään alussa 
koota ajankohtaista tietoa mm. opintoneuvontaan, harjoitteluun, opiskelussa etenemiseen ja 
valmistumiseen liittyvistä käytännöistä infopaketeiksi, joita he lähettävät Putkinotkon 
sähköpostilistalle. Infopaketit julkaistaan myös pdf-tiedostoina ainejärjestön Facebook-sivustolla. 
Tarkoituksena on, että tieto saavuttaisi mahdollisimman suuren osan opiskelijoistamme ja että se 
olisi helposti kaikkien saatavilla. Olemme huomanneet, että opiskelijoillamme (erityisesti fukseilla) 
on ollut vaikeuksia löytää esimerkiksi Flammasta tarvitsemiaan tietoja ja tämän vuoksi olemme 
kokeneet kohdennetut infopaketit hyväksi välineeksi välittää heille tärkeitä Flamma-linkkejä ja 
ohjata heitä muidenkin yliopiston sisäisten tietopalvelujen käytössä. 

Edellä mainittujen tiedonhaussa ilmenneiden hankaluuksien vuoksi Putkinotkon opintovastaavat 
ovat tänä vuonna päättäneet luoda ainejärjestölle uuden perinteen ja alkaa järjestää 
oppiaineemme opiskelijoille opintoinfoiltoja. Infoiltoihin ovat lämpimästi tervetulleita kaikki 
ainejärjestömme opiskelijat ja pyrimme pitämään tilaisuuden ns. matalan kynnyksen tapahtumana, 
johon kaikkien on helppo tulla. Alustavasti suunnitelmissa on pitää vähintään yksi infoilta kevään 
alussa ja toinen syksyllä sitten kun uudet opiskelijat ovat aloittaneet opintonsa. Mikäli tarvetta 
ilmenee enemmänkin, tullaan opintoiltoja pitämään useampia.  

Infoilloissa tarkoituksena on käydä yhdessä läpi opiskelijoiden kysymyksiä, huolia ja murheita 
liittyen heidän opintoihinsa, niiden edistymiseen ja yleisiin käytännön asioihin. Illat on tarkoitus 
räätälöidä osallistuvien opiskelijoiden toiveiden mukaan niin, että voimme paneutua juuri heidän 
esiin tuomiinsa ongelmakohtiin. Erityisesti viime syksynä opintonsa aloittaneilla fukseilla on ollut 
vaikeuksia mm. Flamman ja WebOodin käytössä, sillä he eivät ole saaneet kunnollista opastusta 
niiden käyttöön opintojensa alussa. Opintoinfoillat onkin tarkoitus pitää tilassa, joissa voimme 
yhdessä tarkastella mm. näitä palveluja ja auttaa opiskelijoita niiden käytössä.  

Infoiltojen toisena tarkoituksena on madaltaa kynnystä ottaa yhteyttä ongelmatilanteissa muihin 
saman aineen opiskelijoihin ja saada sitä kautta vinkkejä ja vertaistukea. Putkinotkossa tullaan 
tulevan vuoden aikana erityisesti rohkaisemaan opiskelijoita kysymään neuvoa opintovastaavilta, 
jotta he voivat auttaa opiskelijoita löytämään tarvitsemansa tiedon ja hakeutumaan tilanteeseen 
sopivan opintoneuvonnan luo. Tällä pyrimme ehkäisemään amanuenssin puuttumisen 
aiheuttamaa haittaa ja hämmennystä opiskelijoiden keskuudessa, ja luomaan erityisesti uusille 
opiskelijoille selkeää tietoa siitä mistä ja miten apua saa, jos ja kun opiskelija sitä tarvitsee. 
Vertaistuki myös lähentää opiskelijoita toisiinsa ja helpottaa erityisesti fuksien tutustumista eri 
vuosikurssien opiskelijoihin. Uudet opiskelijat ovatkin erityisesti opintovastaavien mielissä, kun he 
suunnittelevat infopaketteja ja opintoinfoiltoja. 

Kuten aiempinakin vuosina, Putkinotko jatkaa oppiaineen henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisten 
kahvihetkien järjestämistä. Oppiaineessamme on koettu kahvihetkien toimivan hyvänä tilaisuutena 
keskustella vapaamuotoisesti ajankohtaisista asioista sekä antaa ja saada palautetta molemmin 
puolin. Sekä opiskelijat että opettajat ovat etukäteen miettineet keskustelunaiheita tilaisuutta varten 
ja myös paikan päällä keskustelun lomassa kukin on saanut vapaasti esittää kommentteja ja 
kysymyksiä. Nyt kun meillä ei enää ole omaa amanuenssia, tilaisuutta ovat johtaneet Putkinotkon 
opintovastaava ja henkilökunnan puolesta oppiainevastaava. Kahvihetkien avaama 
keskusteluyhteys on toiminut hyvin ja aikaan on saatu tasa-arvoisia ja yhteistyötämme kehittäviä 
keskusteluja ja opiskelijoilla on ollut sellainen olo, että he ovat tulleet kuulluiksi. Tähän pyrimme 
jatkossakin ja koetamme entisestään vahvistaa oppiaineemme henkilökunnan ja opiskelijoiden 



tärkeää yhteishenkeä monien rakenteellisten muutosten keskellä. Kahvihetkiä tullaan tänäkin 
vuonna järjestämään kaksi kertaa lukuvuodessa, kerran keväällä ja kerran syksyllä.  

Syksyllä kahvihetken painopiste on erityisesti siinä, että uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan 
henkilökunnan jäseniin ja vanhempiin opiskelijoihin rennosti kahvikupposen äärellä ja tuntevat 
itsensä opiskeluyhteisömme jäseniksi. He kuulevat oppiaineemme ajankohtaisista kuulumisista ja 
voivat kysellä vanhemmilta opiskelijoilta heidän opinnoistaan ja tutustua siihen millaista kotimaisen 
kirjallisuuden opiskelu todella on. Uusien opinto-ohjelmien alkaminen vaikuttaa varmasti jollakin 
tapaa syksyn kahvitilaisuuteen ja saamme vasta lähempänä tietää miten asiat käytännössä 
järjestyvät. Pyrimme joka tapauksessa luomaa mukavan tutustumistilaisuuden uusien kotimaisesta 
kirjallisuudesta kiinnostuneiden opiskelijoiden, oppiaineemme vanhempien opiskelijoiden ja 
henkilökunnan välille. 

Keväisin on oppiainekahvien lisäksi perinteisesti pidetty myös oppiaineemme kevätjuhla, jonka 
päätarkoitus on rennosti juhlia yhdessä päättyvää lukuvuotta ja lähentää henkilökunnan sekä 
opiskelijoiden välejä entisestään. Kevätjuhla on toiminut mukavana oppiaineemme yhteisenä 
juttuna, jonne on tavallisesti osallistunut runsaasti opiskelijoita ja henkilökunnan jäseniä. 
Oppiainekahveille Putkinotko on tavallisesti kustantanut leipomukset ja kahvitarjoilun, kevätjuhlan 
tarjoilut taas on tarjonnut oppiaineemme. Systeemi on koettu toimivaksi ja tasapuoliseksi 
molemmin puolin. 

Kotimaisella kirjallisuudella on tavallisesti ollut vuoden mittaan omia oppiainekokouksia, mutta 
toistaiseksi niiden jatkumisesta ei vielä ole tietoa syksyllä alkaviin uusiin opinto-ohjelmiin 
siirtymisen vuoksi. Uusia opinto-ohjelmia kehitetään kevään aikana kunkin kandi- tai 
maisteriohjelman omissa työryhmissä, joten oma oppiaineemme ei nykyisellään ilmeisesti järjestä 
omia kokouksia päällekkäin kyseisen suunnittelutyön kanssa. Opintovastaavat ovat kuitenkin jo 
olleet yhteydessä oppiaineemme henkilökuntaan ja tämän vuoden oppiainevastaavaan, ja 
mahdollisia aineen omia kokouksia siis selvitellään. Toinen opintovastaavistamme edustaa 
ainettamme Kirjallisuudentutkimuksen maisteriohjelman johtoryhmässä opiskelijaedustajana, joten 
tulevasta maisteriohjelmastamme pystymme välittämään jo nyt opiskelijoillemme ajankohtaista 
tietoa. Syksyllä kun uudet opinto-ohjelmat aloittavat kunnolla toimintansa, oppiainevastaavat 
pyrkivät osallistumaan ohjelmien kokouksiin ja edustamaan opiskelijoitamme siellä.  

Oppiainekahvien ja muiden omien kokousten lisäksi opintovastaavat tulevat vuoden aikana 
aktiivisesti osallistumaan mm. laitoksen järjestämiin OKE-kokouksiin ja edustamaan 
opiskelijoitamme muissakin opintojen kehittämiseen ja Isoon Pyörään liittyvissä 
tilaisuuksissa/seminaareissa. Kevään alussa opintovastaavat osallistuvat HYY:n järjestämään 
Virityspäivä-tapahtumaan, jossa he kehittävät tietojaan ja taitojaan ainejärjestötoiminnan suhteen. 
Myöhemmin keväällä he osallistuvat myös Oppimisseikkailu 2017 -tapahtumaan, jossa he pyrkivät 
saamaan tietoa mm. uusista koulutusohjelmista ja niiden tuomista muutoksista sekä 
mahdollisuuksien mukaan osaltaan vaikuttamaan tuleviin uudistuksiin. Kevät ja tuleva syksy 
tulevat olemaan monien muutosten aikaa ja Putkinotkon tarkoituksena on pysyä mahdollisimman 
hyvin kartalla siitä missä mennään ja välittämään tätä tietoa edelleen ainejärjestömme 
opiskelijoille. 

3.2 Suhteet työelämään 
Putkinotkon työelämävastaava on linkki kirjallisuudenalan opiskelijoiden sekä tulevien työnantajien 
välillä. Putkinotko on järjestänyt aiempina vuosina tapahtumia yhteistyössä eri tahojen kanssa ja 
tämä perinne tulee jatkumaan myös tänä vuonna työelämävastaavan vaihtuessa. 
Työelämävastaava informoi opiskelijoitamme erilaisista työllistymismahdollisuuksista sekä 
järjestää vierailuja mahdollisiin tuleviin työpaikkoihin. Vierailukohteina ovat aikaisemmin olleet 
esimerkiksi Kirjailijaliitto ja SKS, mutta tänä vuonna vierailua ollaan suunniteltu järjestettäväksi 
johonkin kustantamoon. Tavoitteena vierailulla on, että opiskelijamme saavat mahdollisimman 
monipuolisen kuvan alamme työllistymismahdollisuuksista. Vierailut ovat erityisen hyödyllisiä 



opintojen alkuvaiheessa oleville opiskelijoille, joille tuleva ammatillinen suuntautuminen saattaa 
olla vielä epäselvä. Vierailuiden tavoitteena on antaa realistinen kuva siitä, mitä oppiaineestamme 
valmistuneet tulevat työkseen tekemään. Tästä syystä vierailuille yritetään houkutella erityisesti 
fukseja. 

Aiempina vuosina toimivaksi havaittua yhteistyötä Katharsiksen kanssa aiotaan jatkaa 
järjestämällä erilaisia tapahtumia heidän työelämävastaavansa kanssa. Viime vuonna aloitettu 
yhteistyö TAKU ry:n kanssa jatkuu entiseen malliin. TAKU ry:n ja Katharsiksen kanssa 
yhteistyössä järjestetty, huippusuosion saavuttanut CV-klinikka on suunnitelmissa toteuttaa myös 
tänä vuonna. Lisätavoitteena on verkostoitua TAKU ry:n kautta entistä paremmin muiden 
yliopistojen kirjallisuuden opiskelijoiden kanssa. Suunnitelmissa onkin järjestää jokin tapahtuma, 
esimerkiksi seminaari yhteistyössä Putkinotkon tapahtumavastaavien sekä mahdollisesti muiden 
yliopistojen kirjallisuudenopiskelijoiden kanssa. 

3.3 Kulttuuri 
Putkinotkolla oli viime vuonna suuri määrä kulttuuritapahtumia ja -ekskursioita, sillä kahden 
kulttuurivastaavan lisäksi nimettiin kaksi kulttuurivirkailijaa. Tänä vuonna tapahtumia ja ekskursioita 
on tarkoitus järjestää entistä enemmän, sillä kulttuurivastaavia on yhteensä viisi, joista 
tapahtumavastaavia on kolme ja ekskursiovastaavia kaksi. Tänä vuonna halutaan jatkaa edellisen 
vuoden aktiivista linjaa kulttuurin saralla; tavoitteena on järjestää monipuolisesti ekskursioita niin 
ilmaisiin kuin maksullisiinkin tapahtumiin ja panostaa muun muassa kirjailtoihin edellisten vuosien 
tapaan. Lisäksi on tarkoitus laajentaa käsitystä kulttuuriekskursioista muun muassa elokuva-, 
ruoka- ja kahvilakulttuuriin tutustumisen muodossa. Viime vuonna järjestetty ekskursio 
Ravintolapäivään oli menestyksekäs, ja toivomme samantyyppisten ekskursioiden houkuttelevan 
osallistujia tänäkin vuonna. Elokuvakulttuuriin olemme suunnitelleet tutustuvamme maaliskuun 
lopussa järjestettävän Season Film Festivalin yhteydessä. Festivaaleilla on yleensä ollut 
esimerkiksi lyhytelokuvanäytöksiä, jonne on myyty lippuja huokeaan hintaan. Lipun edullinen hinta 
tekee ekskursiosta helposti lähestyttävämmän ja innostaa todennäköisesti useampia jäseniä 
mukaan. 

Tavoitteenamme on järjestää mahdollisimman monipuolisesti tapahtumia, jotta jokaiselle 
Putkinotkon jäsenelle löytyisi mieleistä ohjelmaa. Pyrimme järjestämään niin sanottuja matalan 
kynnyksen tapahtumia ja ekskursioita, kuten esimerkiksi rentoja peli-iltoja ja lähtöjä museoiden 
ilmaispäiviin ja muihin ilmaisiin tapahtumiin. Matalan kynnyksen tapahtumiin on erityisesti uusien 
putkinotkolaisten helppo lähteä mukaan. Yhteislähdöt Kiasman opiskelijapäivään ja toukokuussa 
järjestettävään Ateneumin Taidette meille! -tapahtumaan ovat jo muodostunut perinteiksi, mutta 
niiden lisäksi olemme suunnitelleet tutustumista myös muiden muassa Suomen valokuvataiteen 
museoon, Didrichsenin taidemuseoon ja Espoon modernin taiteen museo EMMAan. 

Pyrimme järjestämään myös nimenomaan omaan alaamme vahvasti liittyviä ekskursioita. Tänä 
keväänä eri teattereissa on useita näytelmiä, jotka kertovat tietyn kirjailijan elämästä. Olemme 
suunnitelleet lähtevämme katsomaan esimerkiksi Kansallisteatterin Canthia tai Teatteri Avointen 
Ovien Liekkisydän - Kohtauksia L. Onervan elämästä -näytelmää. Lisäksi aiomme tehdä 
yhteislähdön johonkin alkusyksystä järjestettävän Nuoren Voiman Liiton Runokuun tapahtumista. 
Omat opiskelijamme ovat vuosittain mukana järjestämässä Runokuuta, joten Runokuu-eksku 
toimisi hyvänä esimerkkinä esimerkiksi fukseille sen suhteen, millaisia töitä kotimaisen 
kirjallisuuden opiskelija voi tehdä. 

Alkuvuodesta tapahtumiimme kuuluvat perinteinen Humanistispeksiin yhteislähtö, ja virittelemme 
myös approperinnettä henkiin yhteislähdöllä Helsinginkadun-approille. Olemme myös suunnitelleet 
approperinteen laajentamista ja muokkaamista Kämppäappro-variaatioon, jossa nautimme 
ainejärjestötoverien seurasta vapaaehtoisten kotona. Putkinotkolaisilla on aina ollut hyvä 
yhteishenki ja haluamme vahvistaa sitä mahdollisimman monenlaisella toiminnalla, sekä saada 
myös tulevat ja nykyiset fuksit aktiivisesti osaksi ainejärjestömme toimintaa. Kevätlukukauden 



aikana suunnitelmissa on nauttia ulkoilmatapahtumista kuten Arabian katufestivaaleista ja Kallio 
kukkii -tapahtumasta. Lisäksi syksyllä suunnitelmissa on yhteislähtö Linnanmäen 
Valokarnevaaleille. Ulkoilmatapahtumat ovat mukava mahdollisuus päästä rennosti tutustumaan 
toisiin putkislaisiin ja viettämään aikaa yhdessä.  

Haluamme vaalia niitä tapahtumia, jotka ovat osoittautuneet mielekkäiksi ainejärjestömme 
keskuudessa, mutta haluamme myös uudistaa perinteitä ja kehittää keskenään mahdollisimman 
erilaisia tapahtumia keskuuteemme. Olemme aikeissa kehittää muun muassa vappuaaton 
tapahtumia ja nostamme esiin vaihtoehtoisia tapahtumia vapun aikana. Lähdemme avoimin mielin 
suunnittelemaan tapahtumia ja ekskursioita, mutta pidämme myös mielessä suositut ja toivotut 
tapahtumat, kuten yhteislähdöt Kallion kirjaston Novellikoukkuihin. Pyrimme aktiivisesti 
kuuntelemaan ja ottamaan huomioon myös toiveita tulevista tapahtumista. Erityisesti nykyisten ja 
tulevien fuksien toiveet pyritään ottamaan huomioon tulevia tapahtumia ja yhteistyökuvioita muiden 
ainejärjestöjen kanssa suunnitellessa. Kallion kirjastoon sijoittuen olemme myös suunnitelleet 
muutakin mahdollista yhteistyötoimintaa, esimerkiksi ainejärjestömme jakamaan kirjallisuuspalkinto 
Toisinkoiseen liittyen. 

Ainejärjestömme haluaa erityisesti nyt koulutusuudistusten keskellä pitää hyvät välit myös 
rinnakkaisiin ainejärjestöihin ja olemmekin suunnitelleet mahdollisia yhteistyötapahtumia ja 
vierailuja toisten ainejärjestöjen tapahtumiin. Keväälle suunnitteilla on muun muassa yhteislähtö 
suorittamaan Akateemista Aurajokilaivuritutkintoa Turkuun. Haluamme myös pitää yllä 
suhteitamme Helsingin yliopiston muihin ainejärjestöihin niin omalla kuin rinnakkaisilla 
laitoksillamme. Suunnitelmissa on rentoja yhteisiä tapahtumia, joiden avulla tutustumme paremmin 
myös rinnakkaisjärjestöihimme. Pyrimme tapahtumien ja ekskursioiden avulla olemaan 
kohottamassa ainejärjestömme yhteishenkeä ja ylläpitämään hyviä välejä rinnakkaisiin 
ainejärjestöihin. Koemme myös uusien fuksien houkuttelemisen mukaan Putkinotkon toimintaan ja 
erilaisiin tapahtumiin erityisen tärkeäksi. Tästä esimerkkinä on helmikuussa tuutorien kanssa 
yhteistyössä järjestettävä Putkinotkon ompeluilta, jossa ommellaan porukalla merkkejä haalareihin 
laskiaisen tapahtumia silmällä pitäen.  

Loka- ja marraskuun vaihteessa Putkinotko järjestää yhdessä yleisen kirjallisuustieteen 
ainejärjestö Katharsiksen kanssa RunoSoul-tapahtuman, jossa esikoisteoksensa julkaisseet 
runoilijat esittävät tekstejään. Esityksiä kommentoi hyvässä ja kannustavassa hengessä 
kirjallisuudenopiskelijoista ja muista alan vaikuttajista koostuva raati, joka illan päätteeksi palkitsee 
suosikkinsa. Lisäksi ohjelmaan on perinteisesti kuulunut joko dj-vieras tai livemusiikkiesitys ja open 
mic –osuus. Syksyllä 2013 Cafe Mascotissa järjestetty sadan hengen RunoSoul sai HYY:n 
tapahtumapalkinnon. Vuonna 2015 RunoSoulin toteutuksessa siirryttiin tuottajamalliin, joka on 
havaittu erittäin toimivaksi. Pestiä varta vasten hakeneet tuottajat ovat olleet motivoituneita ja 
innokkaita, ja RunoSoul on viime vuosina kasvattanut suosiotaan entisestään. Tuottajahaku 
käynnistetään jo hyvissä ajoin keväällä ja aiempien vuosien tuottajat perehdyttävät uuden 
työryhmän, jotta vuosien saatossa kartutettu kokemus saadaan siirrettyä eteenpäin ja tapahtumaa 
voidaan kehittää yhä paremmaksi. 

Vuonna 2014 Putkinotko jakoi ensimmäistä kertaa menestyneesti Toisinkoinen-kirjapalkinnon. 
Palkinnon tarkoitus on antaa huomiota toisen kirjansa julkaisseille kirjailijoille, sillä mediassa 
esikoiskirjailijat ovat etusijalla ja kolmannen kirjan julkaisijoilla on jo vakinaisempi ura. Toisinkoinen 
jaetaan vuonna 2017 neljättä kertaa ja siitä on muodostunut yksi Putkinotkon vuoden 
kohokohdista. Toisinkoisen ovat voittaneet 2014 Satu Taskinen romaanillaan Katedraali, 2015 
Laura Lindstedt romaanillaan Oneiron ja 2016 Pajtim Statovci romaanillaan Tiranan sydän. 
Kilpailussa on kaunoproosan lisäksi arvosteltu myös toisina kirjoina julkaistua runoutta ja 
lastenkirjallisuutta. Loskagaalaan, jossa palkinto jaettiin, kutsutaan opiskelijoiden lisäksi 
finaalikolmikko, kirjailijapuhuja (2014 Leena Parkkonen, 2015 Juha Itkonen ja 2016 Leena Krohn), 
kirjailijoiden kustannustoimittajia ja oppiaineemme henkilökuntaa. Tapahtuma on saavuttanut 
suuren suosion opiskelijoiden keskuudessa ja gaalassa kokoontuu vuosittain yhteen 



putkinotkolaisia fukseista alumneihin. Loskagaala ja Toisinkoinen ovat nostaneet järjestömme 
profiilia ja herättäneet positiivista kiinnostusta ainejärjestöämme kohtaan kirjallisuuden alan 
ammattilaisten keskuudessa. Vuonna 2015 Toisinkoinen esiintyi Helsingin kirjamessuilla ja vuonna 
2016 Kallion kirjastossa järjestetyssä paneelikeskustelussa. 

Palkinnon saajan valitsee nykykirjallisuutta tunteva seitsenhenkinen opiskelijaraati ja Loskagaalan 
järjestää kolmi- tai nelihenkinen tuottajatiimi. Tapahtumaan järjestetään erillinen haku, jossa 
etsitään tapahtuman järjestämiseen motivoitunut raati ja tuottajatiimi. Raati valitsee itselleen 
puheenjohtajan ja tuottajatiimi päätuottajan. Parin vuoden aikana on havaittu, että tällainen 
hakumenettely on ollut toimiva, joten jatkamme samalla periaatteella myös tänä vuonna. Olemme 
viime vuosina huomanneet, että erillisiä hauilla tehtäviin olemme saaneet aktivoitua sellaisiakin 
jäseniä, jotka eivät muuten juurikaan osallistu Putkinotkon toimintaan. Erikseen kumpaakin 
tapahtumaa varten valitut tuottajatiimit saavat keskittyä täysillä tapahtuman järjestämiseen, eikä 
kukaan hallitustoimija saa harteilleen liian suurta työtaakkaa. Tuottajien ja hallituksen välillä 
vallitsee kuitenkin tiivis yhteistyö, ja hallituslaiset avustavat esimerkiksi tapahtumapäivinä 
käytännön järjestelyissä. 

3.4 Virkistystoiminta 
3.4.1 Liikunta- ja harrastustoiminta 
Tänä vuonna Putkinotko pyrkii tarjoamaan jäsenilleen yhä enemmän liikunnallisia ja ulkoiluun 
liittyviä tapahtumia. Jotta mahdollisimman monen tällaisen tapahtuman järjestäminen onnistuisi 
ketään liikaa kuormittamatta, liikuntavastaavia päätettiin tänä vuonna valita kaksi. Aiempina 
vuosina saamamme palautteen mukaan ulkoilutapahtumat ovat olleet jäsenistön mukaan 
kaivattuja ja virkistäviä opiskelun parissa puurtamisen keskellä. Liikunnallisten tapahtumien 
markkinointia varten liikuntavastaavat perustivat alkuvuodesta Putkiksen liikuntaryhmä -nimeä 
kantavan Facebook-ryhmän, jonne kaikki liikunnasta kiinnostuneet putkinotkolaiset voivat liittyä. 
Ryhmän tarkoituksena on ulkoilutapahtumista tiedottamisen lisäksi olla vapaamuotoinen väylä 
extempore lenkkien sopimiseen ja muiden spontaanien juttujen ideoimiseen. Isommista 
tapahtumista ja yhteislähdöistä mainostamme tavalliseen tapaan sähköpostilistamme ja 
kotisivujemme kautta, jotta tieto niistä tavoittaisi mahdollisimman ison osan opiskelijoista. 

Viime vuonna suosiota saavuttaneita vapaamuotoisia yhteislenkkejä jatketaan tänäkin vuonna ja 
ensimmäinen pidettiin jo helmikuun alussa. Meille on tärkeää, että kuka tahansa lähtökunnosta 
riippumatta uskaltaa osallistua lenkeille, joten yritämme luoda niistä mahdollisimman matalan 
kynnyksen tapahtumia. Kevään ison liikuntatapahtuma tulee viime vuoden tapaan olemaan 
Naisten Kymppi -juoksutapahtuma, johon toivomme jälleen runsaasti innokkaita osallistujia. Viime 
vuonna osallistuimme kuntokävelijöiden lähtöön, jonka tahti oli sopivan leppoinen kaikille. Tänä 
vuonna aiomme jakaantua kahteen ryhmään, kävelijöihin ja juoksijoihin, jotta kaikille löytyy sopiva 
vauhti. 

Lenkkeilyn lisäksi jatkamme puistojumppiin ja muihin ilmaisiin tapahtumiin osallistumista. Viime 
vuodelta suunnitelmiin jäivät avantouinti- ja melontaretket, jotka otetaan tänä vuonna uudelleen 
harkintaan. Myös muita erikoisempia urheilulajeja kuten boulderointia ja taitoliikuntakeskuksen 
tiloihin tutustumista ajattelimme mennä kokeilemaan yhdessä. Pyrimme tänä vuonna yhdistämään 
liikuntavastaavan ja ympäristövastaavan vastuualueita järjestämällä molempiin aihepiireihin liittyviä 
tapahtumia, erityisesti metsäretkeilyä. Suunnitteilla onkin ainakin geokätköilyretkiä kantakaupunkiin 
ja luontoretkiä Lammassaareen, Oittaalle ja muihin helposti saavutettaviin luontokohteisiin. 

3.4.2 Matkailu 
Putkinotkon hallitukseen perustettiin kaksi vuotta sitten matkavastaavan pesti ja vuoden 2015 
keväällä toteutettiin ensimmäinen oma ulkomaanmatka Berliiniin. Sen jälkeen Putkinotko on 
kiertänyt niin kotimaan kohteita kuin käynyt katsastamassa Riian ja Tallinnankin. Ulkomaan 
ekskursiot ovat saavuttaneet suurta suosiota jäsenistön keskuudessa. Matkoilla tutustutaan 
matkakohteen kulttuuritarjontaan esimerkiksi museoissa vierailemalla ja nähtävyyksiä kiertelemällä 



sekä nautitaan opiskelukavereiden seurasta. Putkinotkolaiset odottavat innokkaina kevään 2017 
matkaa ja suunnittelu on jo aloitettu mahdollisia matkakohteita pohtimalla, ehdotusten joukossa 
ovat olleet esimerkiksi Tukholma ja Kööpenhamina. Myös kotimaan matkoja järjestetään pitkin 
vuotta, ja suunnitteilla onkin jo esimerkiksi laskettelu- tai mökkeilyreissu, jolle osallistumisen 
kynnys on ehkä myös ulkomaanmatkaa matalampi.  
Matkavastaava ottaa päävastuun matkojen suunnittelusta ja käytännön järjestelyistä, mutta 
jäsenistön kesken järjestetään kyselyjä kiinnostavista kohteista ja matkan ohjelma suunnitellaan 
aina yhteistyössä kaikkien lähtijöiden kanssa. Matkat ajoitetaan siten, että pidempi ulkomaanmatka 
on kevään lopussa, jolloin mahdollisimman moni on vapaa opiskelukiireistä. Syksyn toiminta 
painottuu lyhyempiin ekskursioihin, jotta uusienkin opiskelijoiden on helppo lähteä niille mukaan. 
Matkojen suunnittelussa otetaan aina huomioon kysyntä ja se, että mahdollisimman monen 
budjetti riittäisi mukaan lähtemiseen. Pyrimme suosimaan paitsi edullisia, myös ekologisia 
matkustusvaihtoehtoja, ja esimerkiksi keväällä 2017 matkasimme Riikaan lentokoneen sijaan 
lautalla ja bussilla. Putkinotkon ekskursioilla tärkeintä on se, että kaikilla on hauskaa, kaikkien 
toiveita kuunnellaan ja että yhteisiä tarinoita kertyy kerrottavaksi vuosiksi eteenpäin. 

3.4.3 Juhlat ja illanvietot 
Putkinotkon party managerit aloittivat vuoden 2017 jo perinteeksi muodostuneilla matalan 
kynnyksen bileillä, joita pyritään järjestämään kuukausittain suuren kysynnän vuoksi. Osa jäsenistä 
tuntee olonsa kotoisammaksi vähemmän muodollisissa tapahtumissa, ja tähän tarpeeseen on 
pyritty vastaamaan matalan kynnyksen bileillä, joissa pääosassa on mukava yhdessäolo. Kevään 
ensimmäinen suuri tapahtuma tulee olemaan 8.3 järjestettävät vuosijuhlasitsit. Tänä vuonna 
ainejärjestömme täyttää 21 vuotta ja party managereilla on aikeena järjestää kunnioitusta 
herättävät kekkerit. Apua he saavat muilta hallituslaisilta ja järjestöaktiiveilta. Toinen kevään suuri 
tapahtuma on kaksipäiväiset vappukarkelot, jotka ovat perinteisesti alkaneet Humanisticumin 
vappuetkoilla Humanistiklusterilla. Vappuperinteisiimme kuuluu myös Mantan lakitus, yhteisruoailu, 
jatkot sekä vappupäivän piknik. Ennen kesäloman alkamista järjestetään perinteeksi 
muodostuneet Latotanssit, jossa juhlitaan päättyvää lukuvuotta iloisissa tunnelmissa opiskelijoiden 
kesken. Kesällä järjestetään piknikkejä, joissa opiskelijat pääsevät tapaamaan toisiaan ja 
vaihtamaan kuulumisia myös opiskelujen ollessa kesätauolla. 
 
Syksyn alussa panostetaan erityisesti fuksitoimintaan ja tapahtumiin, joissa uudet ja vanhemmat 
opiskelijat pääsevät tapaamaan toisiaan. Syksyllä party managerien suursatsaus tulee olemaan 
Toisinkoinen-kirjallisuuspalkintogaalan jatkot, jonne gaalan osallistujat pääsevät viettämään aikaa 
ja keskustelemaan kirjallisuudesta rennommissa merkeissä. Juhliin on odotettavissa hyvää 
musiikkia ja riehakasta tunnelmaa. Vuoden päättävät joulukuun alussa järjestettävät pikkujoulut, 
joissa tarjotaan glögiä ja jaetaan aineettomia joululahjoja. Perinteisesti tapahtumassa on nähty 
myös fuksien järjestämä tiernahenkilöesitys. 
 
3.4.4 Fuksien vastaanotto 
Fuksitoiminta tulee muuttumaan vuonna 2017 aiempiin vuosiin verrattuna, sillä uudet opiskelijat 
eivät enää ole pelkästään kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoita, vaan osa laajempaa kotimaisten 
kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelmaa. Tämän vuoksi Putkinotko aikoo jo hyvissä ajoin keväällä 
alkaa suunnitella muiden kandiohjelman järjestöjen kanssa, miten fuksitoiminta toteutetaan ja 
yhteisöllisyyttä luodaan aiemmin erillisinä toimineiden ainejärjestöjen välille. Fukseille tullaan 
järjestämään paitsi ryhmäyttäviä vapaa-ajan tapahtumia, myös tukea ja neuvontaa opintoasioissa. 
Siitä vastaavat Putkinotkossa opintovastaavat sekä tuutorit. Tuutoreiden toimintaa tukevat ja 
heidän yhteistyötään hallituksen kanssa vahvistavat tuutorivastaavat. 
 
Tuutorit ja tuutorivastaavat pyrkivät toivottamaan uudet opiskelijat lämpimästi tervetulleiksi 
ainejärjestöömme ja huolehtimaan siitä, että heitä kohdellaan tasa-arvoisesti ja 
oikeudenmukaisesti. Tuutorivastaavina toimivat luonnollisesti viime vuoden tuutorit, jotta uusille 
tuutoreille välitetään mahdollisimman ajankohtaista tietoa tuutorina toimimisesta. Tuutorivastaavien 
rooli tulee mitä luultavimmin korostumaan ensi syksynä muutosten tuulten puhaltaessa 



yliopistossa. Vastaavien toimiminen uusien tuutoriemme tukijoina ja neuvojina tulee varmasti 
juurikin tästä syystä tarpeen tilanteen ollessa kaikille aivan uusi. Tuutorivastaavat pyrkivät tulevana 
syksynä olemaan tuutorien taustatukena erityisesti kiireisellä orientaatioviikolla sekä järjestämässä 
heidän kanssaan fukseille kaikenlaisia tapahtumia ja ekskursioita aina fuksiaisista ja kesäisistä 
piknikeistä hallituksemme kokouksiin sekä rentoihin tapaamisiin oppiaineemme henkilökunnan 
kanssa. 
 
 
Putkinotko on aiemmin järjestänyt syksyisin lomaltapaluupiknikin, orientaatioviikon illanistujaiset, 
fuksiaiset ja perinteikkään Kallio-kierroksen, joiden kaikkien tarkoituksena on ollut toivottaa uudet 
opiskelijat tervetulleeksi järjestöön ja liittää heidät osaksi opiskelijayhteisöämme. Tänä vuonna 
rukkaamme perinteitä uuteen uskoon sen mukaan, millaiseksi yhteistoimintamme muiden 
ainejärjestöjen kanssa loppujen lopuksi muodostuu. Tahdomme Putkinotkosta myös vuonna 2017 
avoimen ja turvallisen yhteisön, johon jokaisen uuden opiskelijan tai vaikka toisen aineen 
pääaineopiskelijan on helppo päästä mukaan.  
 
3.4.5 Luovan kirjoittamisen palautepaja 
Putkinotkon Luovan kirjoittamisen palautepaja on nimensä mukaisesti kaunokirjallisten tekstien 
palautteisiin keskittyvä ryhmä. Runsaan kävijämäärän ansiosta Luovan kirjoittamisen palautepaja 
jatkaa vuonna 2017 toimintaansa kahden ryhmän voimin. Ryhmiä ohjaavat sanataideohjaajana 
työskentelevä Inari Mykkänen ja kotimaisen kirjallisuuden maisterivaiheen opiskelija Hilma 
Reittola. Molempien ryhmien toiminta perustuu luottamukseen: tekstejä ei näytetä ryhmän 
ulkopuolisille ilman kirjoittajien erillistä lupaa. 

Inari Mykkäsen ryhmä keskittyy laajojen tekstikäsikirjoitusten palautteisiin (romaanikäsikirjoitusten, 
novelli- ja runokokoelmien ja draamakäsikirjoitusten). Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa koko 
vuoden ajan. Kokoontumisilla osallistujat antavat toisilleen palautetta käsikirjoitusten katkelmista.  

Hilma Reittolan ryhmään ovat tervetulleita kaikki tekstilajit. Ryhmään voi tulla saamaan palautetta 
sekä lyhyistä kokeiluista että pidemmällekin työstetyistä käsikirjoituksista. Kerrallaan pajaan voi 
tuoda maksimissaan kymmenen liuskaa pitkän tekstin tai tekstikatkelmia. Ryhmä kokoontuu kerran 
kuukaudessa. Osallistujat lukevat toistensa tekstit ennen kokoontumista ja antavat 
kokoontumiskerralla toisilleen palautetta.  
Luovan kirjoittamisen palautepaja on perustettu vuonna 2012. Palautepajassa on vuosien aikana 
käsitelty niin romaanikäsikirjoituksia, novelleja, runoja kuin draamakäsikirjoituksiakin. Maaliskuussa 
2017 Myllylahti kirjakustantamo julkaisee Sini Helmisen reaalifantasiaromaanin Kaarnan kätkössä. 
Romaanin käsikirjoitusversio on luettu ja kommentoitu palautepajassa.  
 
4 Järjestötoiminta 
4.1 Yhdistyksen kokoukset ja hallitus 
Hallitus kutsuu yhdistyksen koolle kerran vuodessa vuosikokoukseen. Kokouksessa käsitellään 
sääntömääräiset asiat, ja siitä tiedotetaan sähköpostilistalla. Yhdistys valitsee seuraavan 
hallituksen, johon kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään neljä ja enintään yksitoista jäsentä. 
Hallitus kokoontuu noin kerran kuukaudessa. Kokoukset ovat avoimia kaikille yhdistyksen jäsenille 
ja niistä tiedotetaan sähköpostilistoilla. Kokouksiin osallistuu hallituksen lisäksi joka kerta 
ainejärjestölehti Käkriäisen edustajia sekä aktiiveja ja muita kiinnostuneita. 
 
Hallituksen sisällä panostetaan hyvään yhteishenkeen ja virallisen toiminnan ohella järjestetään 
yhteisiä illanviettoja, joissa hallituslaiset pääsevät viettämään aikaa yhdessä. Hallitukseen kuuluu 
tänä vuonna opiskelijoita fukseista maisterivaiheeseen, ja vaikka porukan moninaisuus on ehdoton 
rikkaus, tekee se myös aktiivisesta ryhmäytymisestä tärkeää. Illanvietot järjestetään 
nyyttäriperiaatteella eikä niihin käytetä järjestön varoja. Tänä vuonna hallituksen sisäistä viestintää 
helpottamaan on perustettu Facebook-ryhmän lisäksi myös WhatsApp-ryhmä. 
 



Hallitus kokoontuu kevään lopulla jo muutamina vuosina pidettyyn nk. kevätkivaan, jossa 
hallitustoiminnasta on mahdollisuus antaa palautetta ja keskustella kuluneesta keväästä 
rakentavassa hengessä. Tämän lisäksi vuoden päätteeksi uusi ja vanha hallitus menevät yhdessä 
syömään ja vaihtamaan kuulumisia. Näitä kahta tapahtumaa Putkinotko sponsoroi pienellä 
summalla. Hallituskauden vaihtuessa jokainen toimija perehdyttää seuraajansa virkaan. 

4.2 Jäsenistö  
Putkinotkolle perustettiin vuonna 2006 jäsenrekisteri. Jäsenten laskenta aloitettiin silloin nollasta. 
Vuosikokouksessa 2015 luovuimme jäsenmaksusta eikä sitä sittemmin ole palautettu käytäntöön, 
sillä uskomme maksuttomuuden madaltavan kynnystä liittyä jäseneksemme. Vuoden 2017 alusta 
alkaen jäsenyys ei enää edellytä kotimaisen kirjallisuuden opiskelua, vaan jäseneksi voivat liittyä 
kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet Helsingin yliopiston opiskelijat. Toivomme, että myös uudet 
kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelmaan tulevat opiskelijat löytävät tiensä 
Putkinotkoon ja pyrimme tarjoamaan heille mahdollisimman paljon tietoa järjestöstämme etenkin 
tuutorien ja opintovastaavien välityksellä. Lisäksi monipuolisten tapahtumien avulla innostetaan 
mukaan niitä kirjallisuudenopiskelijoita ja kirjallisuudesta kiinnostuneita, jotka eivät aiemmin ole 
ottaneet osaa järjestömme toimintaan. 

4.3 Tilojen käyttö 
Putkinotko järjestää suurimman osan tapahtumistaan Humanistiklusterilla. Varmistamme tilojen 
käytön sujuvuuden huolehtimalla, että mahdollisimman moni hallituslainen osallistuu 
klusterikoulutukseen tai Alina-koulutukseen ja hallitsee näin ollen tilojen käyttösäännöt. Säännöistä 
ja klusterilla vallitsevista turvallisen tilan periaatteista tiedotetaan aktiivisesti myös jäsenistölle 
etenkin osallistujamäärältään suurten tapahtumien edellä ja myös niiden aikana. Tapahtumissa 
valvotaan, ettei paikalle tule asiattomia henkilöitä. Hallituslaiset yhdessä huolehtivat, että 
käyttösääntöjä noudatetaan tapahtumissa. Hallituksen kesken käydään läpi myös mahdolliset 
vaara- ja poikkeustilanteet ja se, miten niissä toimitaan. Tilan varannut hallituslainen kantaa aina 
viime kädessä vastuun tapahtuman sujuvuudesta. 

Putkinotko kantaa kortensa kekoon tilojen kunnossapidossa siivoamalla aina huolellisesti ja 
ohjeiden mukaan jälkensä tapahtumien jälkeen tai tarvittaessa niiden aikana. Siivousvastuussa 
olevat henkilöt sovitaan aina etukäteen ennen tapahtumaa, ettei päädytä tilanteeseen, jossa 
kukaan ei ehdikään jäädä siivoamaan. Putkinotkossa ohjenuorana on jättää tilat jäljiltämme 
sellaiseen kuntoon, jossa itsekin haluaisimme niiden olevan tullessamme klusterille. 

4.4 Järjestölehti Käkriäinen 
Putkinotko ry:n ainejärjestölehti Käkriäinen tulee vuonna 2017 jatkamaan samalla tasokkaalla ja 
kunnianhimoisella linjalla, jonka tiimoilta lehteä on viime vuosina tehty. Käkriäinen tulee viime 
vuosien tapaan ilmestymään neljä kertaa vuodessa noin 30-sivun suuruisena. Lehti on luettavissa 
myös Putkinotkon verkkosivuilla ja siihen ovat tervetulleita kirjoittamaan kaikki järjestön jäsenet. 
Lehdessä julkaistaan monenlaisia tekstejä: esseitä, kaunokirjallisuutta, kritiikkejä ja kolumneja. 
Aiempien vuosien tapaan lehden sisältö painottuu kirjallisuuteen ja kulttuuriin sivuten myös 
yhteiskunnallisia teemoja. Tänä vuonna lehdessä tulevat lisäksi korostumaan luova lukeminen ja 
kirjoittaminen. Lisäksi lehtitiimi aikoo paitsi tähdätä tasokkaaseen tekstisisältöön, myös kohottaa 
lehden visuaalisen annin uusiin ulottuvuuksiin. 

Kutakin Käkriäisen numeroa varten järjestetään lehtikokous, jossa tulevaa lehteä ideoidaan 
yhdessä. Lehtikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia, jonne kaikki ainejärjestömme jäsenet ovat 
tervetulleita. Käkriäisen ydintiimissä vaikuttavat kaksi päätoimittajaa, toimitussihteeri ja taittaja, 
jotka tekevät kiinteää yhteistyötä läpi lehtikauden. Lisäksi kutakin lehteä on mukana tekemässä 
vaihteleva joukko kirjoittajia. Lehti on saanut HYY:ltä painotukea ja hakee sitä myös tänä vuonna. 



On muodostunut jo perinteeksi viettää kunkin Käkriäisen numeron ilmestyessä julkaisujuhlia, ja 
tätä tullaan jatkamaan myös tänä vuonna. Juhlat tuovat lehdelle lisänäkyvyyttä ja niissä päästään 
yhdessä ihailemaan lehtitiimin kovan työn hedelmää, poikkeuksetta korkealaatuista valmista 
Käkriäistä. 
 
5 Varainhoito ja -hankinta 
Putkinotkon varainhoidosta ja -hankinnasta on päävastuussa taloudenhoitaja. Tämä valmistelee 
yhdistyksen talousarviosuunnitelman ja esittelee talouteen liittyvät asiat hallitukselle kokouksissa. 
Taloudenhoitaja vastaa siitä, että yhdistyksen varat jakautuvat vuoden aikana tasaisesti erilaisiin 
aktiviteetteihin harrastus- ja kulttuuritoiminnasta illanviettoihin. Taloudenhoitaja huolehtii myös 
laskujen maksamisesta, pankkiasioista, kuiteista, käteisrahoista, kirjanpidosta sekä tositteiden 
säilyttämisestä. 
 
Järjestölehti Käkriäisen painokuluja pyritään osittain kattamaan mainostuloilla. Toimitussihteeri 
pyrkii myös etsimään joka numeroon uusia mainostajia. Virkistystoiminnan tuloja tuovat bileiden ja 
muiden tapahtumien pääsylipputulot. Tapahtumien toteuttamiseen haetaan mahdollisuuksien 
mukaan avustuksia, ja esimerkiksi Toisinkoisen ja RunoSoulin kulut katetaan osittain 
sponsorivaroin. Yhdistys anoo toiminta-avustusta ja lehtitukea HYY:ltä, jonka alaisuudessa se 
toimii. 

 


