
Putkinotko ry:n hallituksen ja Käkriäisen virat 

 

Haku Putkinotkon hallitukseen ja Käkriäisen virkoihin vuodelle 2017 on nyt auki. Kaipaamme 

innokkaita tekijöitä riveihimme ja olisi ihan tosi kiva, jos lähtisit mukaan toimintaamme! Alle on 

listattu vuoden 2016 hallitukseen kuuluneet virat, mutta jos et löydä näistä mieleistäsi hätä ei ole 

tämän näköinen, vaan voit reippaasti ehdottaa itsellesi uutta hallitusvirkaa! 

 

Hallitus: 

Puheenjohtaja 

Puheenjohtaja vastaa hallituksen toiminnasta. Virka on juuri niin laaja kuin millaisen siitä itselleen 

tekee. Pj osallistuu Humanisticumin ja HYY:n järjestämiin seminaareihin pari kertaa vuodessa, 

pitää huolta järjestön asioista ja suhteista muihin järjestöihin. Puheenjohtajana toimiminen on 

helppoa ja hauskaa, kun ympärillä on hyvä ja innokas hallitus. Reipas puheenjohtaja saa myös muut 

hallituslaiset innostumaan hallitustoiminnasta! 

Varapuheenjohtaja 

Varapuheenjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä puheenjohtajan kanssa toimien tarpeen mukaan tämän 

tuuraajana, neuvonantajana tai tukena ja turvana. Vastuullinen mutta antoisa pesti, jossa pääsee 

ainejärjestötoiminnan ytimeen. 

Sihteeri 

Sihteerin tärkein tehtävä on pöytäkirjojen laatiminen Putkinotkon kokouksista. Tämän vuoksi 

sihteerin tulisi olla paikalla kaikissa kokouksissa tietokoneen tai vastaavan laitteen kanssa. Sihteeri 

myös ylläpitää Putkinotkon jäsenrekisteriä, huolehtii edellisten kokousten pöytäkirjat sisältävästä 

mapista sekä käy noutamassa järjestölle tulleen postin HYY:n toimistolta. Sihteerin rooli ei ole 

kovin näkyvä, mutta sitäkin tärkeämpi! 

Taloudenhoitaja 

Taloudenhoitaja vastaa Putkinotkon raha-asioista. Käytännössä taloudenhoitaja ehdottaa, kuinka 

paljon mihinkin tapahtumaan voidaan käyttää rahaa. Hän huolehtii kirjanpidosta ja laatii vuoden 

lopussa tilinpäätöksen, eli taseen ja tuloslaskelman, jotka paljastavat paljonko vuodessa on käytetty 

rahaa ja paljon sitä on jäljellä. Hän myös vastaa Käkriäisen mainosten laskuttamisesta yhdessä 

lehden toimitussihteerin kanssa.  

Taloudenhoitajuus on pesti, jota ei liiemmin tarvitse ulkopuolisille kuvailla. Siinä oppii 

työelämänkin kannalta hyödyllisiä taitoja. Tehtävä vaatii tarkkuutta, ennakointikykyä ja 

valovoimaista   visionäärisyyttä - mistään kuivan henkilön pestistä ei todellakaan ole kyse 

Tiedottaja 

Tiedottaja hallinnoi Putkinotkon sähköpostilistoja ja nettisivuja. Tiedottaja myös tiedottaa tulevista 

tapahtumista sähköpostilistalla, nettisivuilla ja Putkinotkon Facebook-ryhmässä. Lisäksi tiedottaja 

on vastuussa haalarimerkkitilauksista. 



Pesti vaatii säännöllistä työskentelyä esimerkiksi sähköpostilistojen hallinnoimisen parissa, mutta 

kovin monta minuuttia siihen ei päivittäin saa kulumaan. Vaikka tiedottaja joutuukin hoitamaan 

asioita säännöllisesti, ei työmäärää kannata säikähtää – se saattaa tuntua suurelta, mutta se jakautuu 

tasaisesti eikä suuria rupeamia todennäköisesti ole tiedossa. 

Tiedottajana toimimisesta on varmasti hyötyä tulevaisuuden kannalta, sillä se opettaa monia 

työelämässä hyödyllisiä taitoja. Ehkä parasta pestissä on kuitenkin se, että on jatkuvasti perillä siitä, 

mitä omassa ainejärjestössä tapahtuu. Tällöin oman ainejärjestön tarjoamista mahdollisuuksista 

pystyy ottamaan kaiken ilon irti! 

Tilavastaava 

Tilavastaava hoitaa esimerkiksi tilojen koordinointia järjestön tapahtumia varten sekä toimii 

viestinviejänä tila-asioissa ainejärjestön ja kattojärjestöjen välillä. Tilavastaavana teet Putkinotkon 

toiminnan kannalta korvaamatonta työtä ja pääset tutustumaan myös muiden humanistijärjestöjen 

tyyppeihin. 

Opintovastaava 

Opintovastaavana toimit yhteyshenkilönä Putkinotkon ja oppiaineemme henkilökunnan välillä. 

Samalla välität opiskelijoillemme muiltakin ylemmiltä tahoilta (kuten Humanisticumilta ja HYYltä) 

kantautuvaa tietoa liittyen opiskeluun ylipäätään. Pääset osallistumaan opintoihin liittyviin 

kokouksiin ja samalla siis opit itsekin paljon uutta ja saat ensimmäisenä tietää tärkeimmistä 

uutisista! 

Työelämävastaava 

Työelämävastaava toimii yhteistyössä Taide- ja kulttuurialan ammattiliiton TAKU ry:n kanssa ja 

järjestää Putkinotkolle opiskelijoita hyödyttäviä työelämätapahtumia. Työtehtäviin kuuluu TAKU 

ry:n kokouksiin osallistuminen (noin neljä kertaa vuodessa) ja ainakin muutama työelämätapahtuma 

vuodessa. Pesti on mukavan vapaa: työelämätapahtuma voi olla lähes millainen tapahtuma tahansa 

ja sen voi toteuttaa yhteistyössä muiden ainejärjestöjen, TAKUn tai vaikkapa jonkin yrityksen 

kanssa. Ajallisesti tämä hallitusvirka on todella joustava, sillä aikaa tapahtumien järjestämiseen voi 

käyttää juuri sen verran kuin itse kykenee tai haluaa. 

Matkavastaava 

Matkavastaavana pääsee ideoimaan ja toteuttamaan opiskelukavereille unohtumattomia elämyksiä 

ekskursioiden muodossa. Pesti vaatii jonkin verran organisaatiokykyä ja kylmäpäisyyttä, mutta 

ennen kaikkea intoa ja seikkailumieltä. Upea tilaisuus toteuttaa itseään, oppia uutta ja lääkitä omaa 

matkakuumetta! 

Kulttuurivastaava 

Kultturivastaavana työskentely on ollut monipuolista ja siinä on tutustunut hyvin ainejärjestömme 

eri vuosikurssien opiskelijoihin. Tapahtumia on ollut hauska järjestää. Työskentely on koostunut 

muun muassa tapahtumien mainostamisesta, yhteislähtöjen järjestämisestä ja lippujen 

hankkimisesta. Kulttuurivastaavana voit itse vaikuttaa siihen, minkälaista toimintaa haluat 

ainejärjestötoveriesi kanssa harrastaa. Vuosi on ollut mahtava ja jättänyt mahtavia muistoja 

erilaisista tapahtumista ja hetkistä koulutovereiden kesken. 

 



Party manager 

Party Manager suunnittelee ja järjestää monenlaisia bileitä ja jatkoja. Hän pitää yllä juhlatunnelmaa 

ja huolehtii käytännön asioista. 

Tuutorivastaava 

Tuutorivastaavan tehtävänä on toimia tuutoreiden tukena. Tuutorivastaava voi esimerkiksi auttaa 

uusien tuutorien löytämisessä, tuutoreiden koulutukseen liittyvissä kysymyksissä, jakaa omia 

kokemuksiaan tuutoroinnista ja auttaa perehdystysviikon järjestelyissä. Tuutorivastaavan tehtävä on 

hyvä kakkospesti jonkin toisen hallitusviran rinnalle. 

Tasa-arvovastaava 

Ympäristövastaavana järjestin vuoden aikana kolme kaikille avointa luontoretkeä: keväällä 

linturetken Viikkiin, alkukesästä retken Suomenlinnaan ja syksyllä sieniretken Luukkiin. Retket 

olivat pidettyjä, varsinkin Suomenlinnan retki oli suosittu. Lisäksi osallistuin HYY:n 

ympäristövaliokunnan tapahtumaan, jossa ideoitiin ympäristönsuojelua edistävää toimintaa 

ainejärjestöissä. Pidin huolta, että ainejärjestömme tapahtumissa tarjoiltiin kasvisruokaa ja että 

roskat ja pullot kierrätettiin asiaankuuluvaan tapaan. Suosittelen pestiä ympäristöasioista ja 

luontoretkien järjestämisestä kiinnostuneille! 

Ympäristövastaava 

Ympäristövastaavana järjestin vuoden aikana kolme kaikille avointa luontoretkeä: keväällä 

linturetken Viikkiin, alkukesästä retken Suomenlinnaan ja syksyllä sieniretken Luukkiin. Retket 

olivat pidettyjä, varsinkin Suomenlinnan retki oli suosittu. Lisäksi osallistuin HYY:n 

ympäristövaliokunnan tapahtumaan, jossa ideoitiin ympäristönsuojelua edistävää toimintaa 

ainejärjestöissä. Pidin huolta, että ainejärjestömme tapahtumissa tarjoiltiin kasvisruokaa ja että 

roskat ja pullot kierrätettiin asiaankuuluvaan tapaan. Suosittelen pestiä ympäristöasioista ja 

luontoretkien järjestämisestä kiinnostuneille! 

 

Käkriäinen: 

Päätoimittaja(t) 

Päätoimittajan työ etenee kunkin numeron kohdalla tähän tapaan: Päätoimittaja kehittelee lehdelle 

teeman, järjestää ainejärjestömme kirjoittajaväelle lehtikokouksen, ideoi juttuja, värvää jutuille 

tekijöitä ja suunnittelee juttuja yhdessä kirjoittajien kanssa. Hän hioo ja editoi tekstejä ja 

suunnittelee lehden rakenteeseen, yksittäisien juttujen ulkoasuun ja kuvitukseen liittyviä seikkoja 

taittajan kanssa. Hän oikolukee taitetun lehden, lähettää korjausehdotukset taittajalle, hakee 

aikanaan painosta laatikollisen painotuoreita lehtiä, vie niitä erilaisiin jakelupisteisiin lukijoiden 

ulottuville ja juhlii aikaansaannostaan ylpeänä ja iloisena toimituskunnan ja ainejärjestön väen 

kanssa.  

  

Jokaisen edellisistä työvaiheista voi halutessaan jakaa muun toimituskunnan kanssa - päätoimittajan 

työmäärä riippuu siis täysin hänen delegointihalukkuudestaan. Päätoimittajia on ollut eri vuosina 

vaihtelevina eri kokoonpanoina: mahdollista on toimia yksin, jakaa vastuu kahden yhtä paljon 



panostavan päätoimittajan välille (vuonna 2016, 2015, 2014) tai päätoimittajan ja avustavan 

päätoimittajan välille (vuonna 2013).  

  

Käkriäisen päätoimittaminen on ollut todella hauskaa, inspiroivaa ja opettavaista puuhaa. 

Päätoimittaja voi lähteä tekemään juuri omanlaistaan lehteä ja vaikuttaa lehden fokukseen, sisältöön 

ja ilmeeseen. Kaikki lehden teon vaiheet tulevat tässä pestissä tutuiksi, ja tehtävä antaa arvokasta 

työkokemusta sekä -näytteitä monenlaisiin kirjallisuus- ja media-alan töihin. 

Avustava päätoimittaja  

Avustava päätoimittaja auttaa päätoimittajaa ideoinnissa, osallistuu lehtikokouksiin ja tukee 

päätoimittajaa tämän työssä. Vastuu ja tekeminen riippuu paljolti päätoimittajasta, ja siitä paljonko 

apua hän tarvitsee kunkin numeron toimittamisessa.  

Toimitussihteeri 

Toimitussihteeri osallistuu Käkriäisen toimittamisen avustaviin tehtäviin. Tärkeimpänä 

vastuualueena on mainosten hankkiminen. Mainoksia hankitaan ottamalla yhteyttä eri kustantajiin 

ja muihin alan   yrityksiin. Välillä vastausten saaminen on hankalaa, mutta työ ei kuitenkaan vie 

paljoa aikaa. Lisäksi toimitussihteeri osallistuu esimerkiksi kuvittajien etsimiseen ja avustaa 

oikoluvussa, sekä   tietenkin usein myös kirjoittaa itse. 

Taittaja 

Taittaja koostaa toimituksen työstämän materiaalin valmiiksi painotuotteeksi ja toimittaa painoon. 

Taittaminen tapahtuu päätoimittajan (tai päätoimittajien) laatiman aukeamarakenteen pohjalta, 

jolloin varsinaiseksi työksi jää vastata lehden graafisesta ilmeestä sekä ratkaista, miten eri elementit 

(teksti, kuvat, sivunumerot, ym.) sivuille asettuvat.  

Taittaminen tapahtuu InDesign-ohjelmalla. Aiempi kokemus sen käyttämisestä on toivottavaa 

muttei pakollista. Myös Photoshopin käyttämiseen kannattaa varautua, sillä kuvat (esim. kirjojen 

kannet kritiikeissä) vaativat usein pientä muokkaamista.  

Painoteknisissä asioissa Unigrafia neuvoo auliisti, ja tarvittaessa apua voi kysyä myös lehden  

aiemmilta tekijöiltä. Ohjelman käyttämisestä ja lehden teknisistä yksityiskohdista enemmän ja 

tarkemmin ohjetiedostossa, joka lähetetään taittajalle erikseen.  

Taittokokemus on hyödyllistä kulttuurialalla, muutoinkin kuin ammattitaittajiksi pyrkiville, onhan 

Suomi aikakaus- ja pienlehtien luvattu maa! 


