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1 Johdanto 

1.1 Putkinotko ry:n taustasta 

 

Kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoiden vuonna 1996 rekisteröity ainejärjestö Putkinotko ry aloittaa 

vuonna 2018 22. 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. Viime syksynä 

Putkinotkon toiminta muuttui siltä osin, että oppiaineemme siirtyi osaksi suomen kielen sekä 

pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelmaa. Teimmekin syksyllä paljon yhteistyötä 

Siula ry:n kanssa erityisesti fuksitoimintaan liittyen ja lähijärjestöön kuuluvia opiskelukavereita 

kutsuttiin tapahtumiin puolin ja toisin. Aiomme jatkaa yhteistyötä tänä vuonna ja suunnitella yhteistä 

toimintaa mahdollisesti myös muiden järjestöjen, esimerkiksi Katharsis ry:n ja muiden kaupunkien 

kirjallisuusjärjestöjen, kuten Tampereen Teeman ja Turun Muusan ja Prometheuksen kanssa. 

Jatkossa pidämme yllä läheisiä suhteita paitsi muihin opiskelijoihin, myös oppiaineemme 

henkilökuntaan esimerkiksi järjestämällä opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteisiä kahvihetkiä. 

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 järjestön virallisiin tapahtumiin, kuten tilakonklaavin kokouksiin ja 

puheenjohtajaseminaareihin, kuin myös vapaampiin illanviettoihin. Tästä vuodesta tekee erityisen se, 

että Helsingin yliopiston ylioppilaskunta täyttää 150 vuotta, mikä varmasti osaltaan lisää yhteisten 

tapahtumien määrää ja mahdollistaa uusiin ihmisiin tutustumisen. 

 

1.2 Putkinotko ry:n periaatteet 

 

Putkinotko pyrkii kaikessa toiminnassaan huomioimaan jäsenistölleen tärkeät arvot, kuten 

yhdenvertaisuuden, turvallisuuden ja ekologisuuden. Kaikki hallituksen jäsenet ja tapahtumissa 

käyvät ihmiset luovat yhdessä mukavaa ilmapiiriä, mutta Putkinotkolla on myös erillinen 

yhdenvertaisuusvastaava. 

 

Yhdenvertaisuusvastaava huolehtii, että kaikilla on turvallinen ja mukava olo järjestön sisällä. 

Yhdenvertaisuusvastaava päivittää kauden alussa järjestön toimintaa linjaavan 
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yhdenvertaisuussuunnitelman ja seuraa kauden aikana suunnitelman toteutumista. Suunnitelmassa 

huomioidaan esimerkiksi sukupuoleen ja seksuaalisuuteen, turvallisuuteen, avoimeen tiedottamiseen, 

esteettömyyteen, hinnoitteluun ja tapahtumien alkoholipitoisuuteen liittyviä seikkoja. 

 

2 Tiedotustoiminta 

 

Putkinotko ry:n tiedotustoiminnan tarkoituksena on kertoa omasta toiminnastaan ja mainostaa tulevia 

tapahtumiaan. Putkinotko ry haluaa innostaa ihmisiä keskustelemaan ja ajattelemaan erityisesti 

kirjallisuuden äärellä. 

  

2.1 Sähköpostilista 

  

Putkinotko ry tiedottaa toiminnastaan sähköpostilistalla (putkinotko-lista@helsinki.fi). Putkinotko ry 

lähettää kerran viikossa, pääsääntöisesti maanantaisin, viikkotiedotteen, josta löytyy kaikki oleellinen 

tulevista tapahtumista ja Putkinotko ry:n toiminnasta. Sen lisäksi sähköpostilistalle voi kuka vain 

lähettää vapaasti viestejä. Näiden viestien läpipääsyä hallinnoi Putkinotkon ry:n tiedottaja. 

  

Putkinotko ry:llä on myös sähköpostilista hallituksen sisäisistä asioista tiedottamista varten. Tähän 

ryhmään kuuluvat kaikki hallituksen jäsenet. 

  

2.2 Instagram 

  

Putkinotko ry:n käyttäjätili Instagramissa on putkinotkory. Instagramiin Putkinotko päivittää kuvia 

toiminnastaan ja kirjallisuuteen liittyvistä aiheista. 

  

Kirjallisuuspalkinto Toisinkoisella on Instagramissa käyttäjätili nimellä toisinkoinen. Tätä tiliä 

päivittävät Toisinkoisen raati ja tuottajat. 

  

2.3 Verkkosivut 

  

Putkinotko ry:n omat verkkosivut löytyvät osoitteesta www.putkinotkory.wordpress.com. 

Verkkosivuilla kerrotaan kaikista Putkinotkon tulevista tapahtumista. Verkkosivuille lisätään myös 
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kaikki Putkinotko ry:n hallituksen kokousten esityslistat, pöytäkirjat ja muut oleelliset materiaalit. 

Tämän lisäksi verkkosivuilta löytyy yleistä tietoa Putkinotko ry:stä ja sen toiminnasta. 

  

2.4 Facebook 

  

Putkinotko ry:llä on julkinen Facebook-sivu nimellä Putkinotko Ry, ja se on perustettu vuoden 2017 

joulukuussa. Tänä vuonna Putkinotko ry ottaa julkisen Facebook-sivun käyttöön kertoakseen 

toiminnastaan ja mainostaakseen tulevia tapahtumiaan. 

  

Lisäksi Putkinotko ry ylläpitää suljettua Facebook-ryhmää nimeltä Putkinotko Ry. Suljettu ryhmä on 

tarkoitettu ainejärjestöön kuuluville ja sen toiminnasta kiinnostuneille. Ryhmässä Putkinotko ry 

tiedottaa omasta toiminnastaan ja kertoo tulevista tapahtumistaan. Sen lisäksi ryhmässä voi käydä 

vapaata keskustelua. 

  

Kirjallisuuspalkinto Toisinkoisella on oma Facebook-sivu, jota päivittävät Toisinkoisen raati ja 

tuottajat.   

 

2.5 Yhteydenotot 

 

Tälle vuodelle on perustettu uusi virka, yhteistyövastaava. Viran tarkoituksena on edistää yhteistyötä 

niin muiden ainejärjestöjen kuin yliopiston ulkopuolisten tahojenkin kanssa. Yhteistyövastaavan 

toimenkuvaan kuuluu viestiminen tiettyjen tahojen, esimerkiksi muiden järjestöjen tai yritysten 

kanssa, neuvotteleminen ja viesteihin vastaaminen sekä niiden välittäminen eteenpäin. 

 

Uuden viran tarkoituksena on myös helpottaa eri ainejärjestöjen, yhdistysten, yritysten ja 

yksityishenkilöiden lähestymistä Putkinotkoa kohtaan. Yhteistyövastaava pyrkii tekemään 

monipuolista yhteistyötä eri ainejärjestöjen kanssa ja kehittämään esimerkiksi yhteistä toimintaa 

näiden kanssa. Yhteistyövastaava toimii ainejärjestön ja sitä lähestyvien tahojen välillä. 

Tarkoituksena on kuluvan vuoden aikana sopia mahdollisia yhteistyökuvioita, jotka hyödyttävät niin 

Putkinotkoa kuin yhteistyökumppania. Yhteistyövastaava pyrkii hyvään yhteishenkeen ja kaikkia 

kunnioittavasti ja tasa-arvoisesti huomioivaan toimintaan. 
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3 Jäsentilaisuudet 

3.1 Opinto- ja koulutustoiminta 

 

Putkinotkon opintovastaava toimii linkkinä kotimaisen kirjallisuuden opiskelijoiden ja 

henkilökunnan välillä, ja tänä vuonna tapahtuneiden koulutusohjelmien muutosten myötä yhteistyö 

ulottuu entistä enemmän myös muiden aineiden henkilökuntaan. Opintovastaava pyrkii osallistumaan 

tänäkin vuonna kotimaisen kirjallisuuden oppiainekokouksiin, osaston OKE-kokouksiin sekä muihin 

opintoaiheisiin tilaisuuksiin.  

 

Lisäksi opintovastaava edustaa Putkinotkoa HYY:n sekä tiedekuntajärjestö Humanisticumin 

opintoaiheisissa tapahtumissa, kuten opintotoimikunnan tapaamisissa.  

 

Käytännössä opintovastaava on opiskelijoiden tukena vastaamassa ja auttamassa hankkimaan tietoa 

opintoihin liittyvissä kysymyksissä. Opintovastaava tekee tiivistä yhteistyötä tuutorien ja 

ainejärjestön tuutorivastaavien kanssa pitkin kevättä ja erityisesti syksyllä, jotta varmistetaan uusien 

fuksien pääseminen perille opintoasioista. Putkinotkon nettisivuille aiempina vuosina koottuja 

opintoaiheisia tietopaketteja pidetään päivitettyinä ja ajankohtaisista asioista tiedotetaan eri 

kanavissa.  

 

Oppiainekahveja, eli henkilökunnan ja opiskelijoiden yhteisiä kahvihetkiä tullaan järjestämään 

suuren suosion vuoksi tänä vuonna neljä kertaa lukuvuodessa, eli kahdesti keväällä ja kahdesti 

syksyllä. Tänä vuonna panostamme erityisesti siihen, että erilaisia keskustelunaiheita riittää ja 

opiskelijoiden mahdollinen kynnys lähestyä henkilökuntaa erilaisissa asioissa madaltuu entisestään. 

Kevään lopussa oppiainekahvit pidetään kevätjuhlien merkeissä, syksyllä keskitymme siihen, että 

uudet opiskelijat pääsevät tutustumaan henkilökuntaan matalalla kynnyksellä.  

 

Uusien koulutusohjelmien myötä opintovastaavan tehtävissä korostuu tiedottaminen erilaisista 

tapahtumista, uudistuksista ja muista ajankohtaisista asioista. Opintovastaava tekee tiedottajan kanssa 

tiivistä yhteistyötä varmistaakseen, että ajankohtaiset opintoasiat tavoittavat aineemme opiskelijat 

mm. sähköpostilistalla, verkkosivuilla ja Facebookissa.  
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3.2 Suhteet työelämään 

 

Putkinotkon työelämävastaavien tehtävänä on toimia linkkinä kirjallisuudenopiskelijoiden ja tulevien 

työnantajien välillä. Työelämävastaavat pyrkivät lisäämään monipuolisesti opiskelijoiden tietoutta 

tulevaisuuden työllistymismahdollisuuksista. 

 

Työelämävastaavat järjestävät monipuolisesti vierailuja mahdollisiin tulevaisuuden 

työllistymispaikkoihin. Viime vuonna järjestettiin onnistuneesti vierailu WSOY:lle ja tänäkin vuonna 

on tarkoitus tehdä ainakin yksi kustantamovierailu. Sen lisäksi vierailuja voidaan järjestää 

esimerkiksi SKS:lle, Nuoren Voiman Liittoon ja Kirjailijaliittoon. Tavoitteena on myös kuunnella 

putkinotkolaisten toiveita mahdollisista vierailupaikoista ja toteuttaa vierailuja parhaamme mukaan. 

Erityisen mielellään työelämävastaavat kuuntelevat juuri aloittaneiden ja tulevaisuuden 

työllistymismahdollisuuksista vielä epävarmojen opiskelijoiden ääniä ja toivomuksia 

työelämätapahtumien suhteen. Myös muiden ainejärjestöjen halukkuutta yhteistyöhön tiedustellaan, 

kun suunnitellaan heitä mahdollisesti kiinnostavia työelämätapahtumia. 

 

Erilaisten työelämään liittyvien vierailujen lisäksi järjestämme loppuvuodesta 2018 työelämään 

liittyvän opiskelijaseminaarin, jota suunniteltiin järjestettäväksi jo viime vuonna. 

 

3.3 Kulttuuri 

 

Putkinotko panostaa viime vuosien tapaan monipuoliseen kulttuuritapahtumatarjontaan. Tämän 

vuoksi Putkinotko jatkaa kulttuuritapahtumien ja -vierailuiden järjestämistä viiden henkilön voimin, 

neljällä kulttuurivastaavalla ja yhdellä -virkailijalla. Kulttuuritapahtumat ovat aiempina vuosina 

muodostaneet suurimman osan kaikista Putkinotkon tapahtumista ja ovat varmasti suosittuja tänäkin 

vuonna. 

 

Putkinotkon omista matalan kynnyksen tapahtumista aiomme jatkaa ainakin suosituiksi nousseita 

kirjailtoja erilaisilla teemoilla. Esimerkiksi alkuvuodesta järjestetään päiväkirjailta. Suunnitelmissa 

on järjestää myös uudelleen viime vuonna kiinnostaviksi osoittautuneet haalarimerkkien ompelu- 

sekä peli-illat. Näiden lisäksi kulttuurivastaavat toteuttavat myös toivotun elokuvaillan. 
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Viime vuosien tapaan Putkinotko järjestää monipuolisesti museoekskursioita mm. Ateneumiin, 

Kiasmaan ja Helsingin taidemuseoon opiskelijapäivinä. Näiden lisäksi järjestetään yhteislähdöt 

Arabian katufestivaaleille, Annikin runofestivaaleille ja Runokuuhun. Tänäkin vuonna Putkinotko 

aloittaa teatterivuotensa järjestämällä yhteislähdön Humanistispeksiin. Lisäksi suunnitelmissa on 

toteuttaa toinenkin teatterivierailu putkinotkolaisia kiinnostavaan esitykseen. Opiskelijatapahtumista 

Putkinotko ottaa osaa ainakin Laskiaisriehaan helmikuussa ja Helsinginkadun approille huhtikuussa. 

Suunnitelmissa on myös toteuttaa vuoden aikana elokuva- ja konserttivierailut. 

 

Näiden suunniteltujen tapahtumien lisäksi kulttuurivastaavat seuraavat aktiivisesti 

pääkaupunkiseudun kulttuuritarjontaa ja järjestävät vierailuja kiinnostavilta vaikuttaviin tai jäsenien 

toivomiin tapahtumiin. Kaikki Putkinotkon kulttuuritapahtumat ovat matalan kynnyksen tapahtumia, 

joihin jäseniemme on helppo osallistua. Pyrimme siihen, että kulttuuriekskursiot ovat joko ilmaisia 

tai hinnaltaan opiskelijaystävällisiä. 

 

3.4 Virkistystoiminta 

3.4.1 Liikunta- ja harrastustoiminta 

 

Putkinotko on nimennyt tälle vuodelle kaksi liikuntavastaavaa, jotka pyrkivät järjestämään 

mahdollisimman monipuolisia ulko- ja sisäliikuntatapahtumia. Tapahtumat pyritään järjestämään 

niin, että kaikkien on niihin tasaveroisesti helppo tulla ja niin, että kynnys kokeilla uusia 

liikuntamuotoja olisi mahdollisimman matala.   

 

Liikuntatapahtumien osalta vuosi käynnistyy helmikuussa joogaekskursiolla, jota monet 

putkinotkolaiset odottavat innolla. Sisäliikuntatapahtumista tälle vuodelle on suunnitteilla myös 

yhteislähtö seinäkiipeilemään ja boulderoimaan, seikkailupuistoon sekä viime vuonna 

putkinotkolaisia villinneeseen trampoliinipuisto Rushiin. 

 

Lämpötilojen salliessa liikuntatapahtumia järjestetään myös ulkona. Suunnitteilla on muun muassa 

boulderointieksku ulos, luonto- ja uintiretket, yhteislenkit ja mahdollisesti osallistuminen johonkin 

juoksutapahtumaan. Viime vuosina Putkinotko on osallistunut Naisten Kymppi -tapahtumaan, ja 

tänäkin vuonna kartoitetaan osallistujien innokkuutta lähteä juoksutapahtumiin. Lenkeillä käyminen 

pyritään kuitenkin pitämään mahdollisimman matalan kynnyksen toimintana, niin että kaikki 

pääsevät osallistumaan yhteislenkkeihin ilman suorituspaineita. 
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Keväällä ja kesällä järjestetään mahdollisimman paljon yhteislähtöjä erilaisiin maksuttomiin 

liikuntatapahtumiin, kuten puistojumppiin pääkaupunkiseudulla. Kesällä voidaan myös käydä 

yhteisillä lenkeillä.  

 

Tapahtumia mainostetaan Putkinotkon Facebook-sivuilla, kotisivuilla ja sähköpostilistalla. Lisäksi 

liikuntavastaavat hyödyntävät Putkinotkon liikunta-aktiivit -ryhmää Facebookissa tiedottaakseen 

enemmän ohjeistusta vaativista tapahtumista, kuten juoksutapahtumista. Ryhmään voi liittyä kuka 

tahansa Putkinotkon toimintaan osallistuva ja siellä voivat ehdottaa yhteisiä liikuntaretkiä myös muut 

kuin liikuntavastaavat. 

 

Vuodesta 2018 tulee monipuolinen liikuntatapahtumien vuosi. Liikuntavastaavat pyrkivät tarjoamaan 

putkinotkolaisille mahdollisimman erilaisia ja yhteishenkeä kohottavia tapahtumia. 

 

3.4.2 Matkailu 

 

Muutaman vuoden sisällä Putkinotko on matkaillut esimerkiksi Berliinissä, Riiassa ja Tallinnassa. 

Tänä vuonna hallituksessa ei ole erillistä matkavastaavaa, mutta hallitukseen kuuluvat voivat järjestää 

matkoja kotimaahan ja ulkomaille yhteistyönä. Ulkomaanmatkat ovat olleet suosittuja ja niitä on 

muisteltu monesti jälkeenpäin. Matkoilla on esimerkiksi tutustuttu matkakohteen kulttuuritarjontaan 

esimerkiksi museoissa vierailemalla ja nähtävyyksiä kiertelemällä sekä nautittu opiskelukavereiden 

seurasta. Viime vuonna Putkinotko teki Tallinna-ekskursion lisäksi päiväretken Porvooseen, mikä oli 

myös oikein mukava tapa viettää keväinen päivä yhdessä. Tälle vuodelle suunnitelmissa on 

mahdollisesti samanlainen päivämatka pääkaupunkiseudun lähistölle tai yhteinen risteily 

Tukholmaan. 

 

Ennen kuin kohde päätetään, putkinotkolaisten mielipiteitä sopivasta kohteesta aiotaan kartoittaa. 

Tarkoituksena on, että mahdollinen matkakohde ja matkan ohjelma ovat kaikille lähtijöille mieluisia. 

Myös matkan hintatasoa täytyy miettiä, jotta mahdollisimman moni voisi lähteä mukaan. Putkinotko 

pyrkii suosimaan paitsi edullisia, myös ekologisia matkustusvaihtoehtoja, esimerkiksi lähelle 

Eurooppaan tehtävä matka voidaan taittaa lentokoneen sijaan vaikka lautalla tai junalla.  
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3.4.3 Juhlat ja illanvietot 

 

Ainejärjestömme järjestää jäsenilleen niin pieniä kuin suuriakin tapahtumia pitkin vuotta. Juhlista ja 

illanvietoista on ensisijaisesti vastuussa juhlavastaava, mutta hän saa juhlien järjestämiseen apua 

muilta hallituksen jäseniltä sekä järjestöaktiiveilta.  

 

Putkinotkon vilkas juhlavuosi 2018 käynnistyi jo perinteeksi muodostuneilla matalan kynnyksen 

bileillä, joita juhlittiin humanistiklusterilla. Putkinotkon party manager/juhlavastaava aikoo pitää 

matalan kynnyksen juhlien ja rentojen illanviettojen perinteestä kiinni, ja järjestää kyseisiä 

illanistujaisia Putkinotkon jäsenille säännöllisin väliajoin. 

 

Vuoden ensimmäinen suuri juhla on Putkinotkon vapaamuotoiset vuosijuhlat 8.3.2018. Vuosijuhlien 

jälkeen juhlavastaava järjestää muiden hallituslaisten avustuksella myös vuosijuhlien jatkot. 

Putkinotko täyttää 22 vuotta ja juhlavastaava pyrkii saamaan mahdollisimman paljon putkislaisia 

mukaan kekkereihin. Kevään toinen suuri juhla on vappu, jota Putkinotko juhlistaa kahtena päivänä. 

Vapun ohjelmaan kuuluvat Humanisticumin vappuetkot, Mantan lakitus, yhteisruokailu, jatkot sekä 

vappupäivän piknik.  

 

Ennen kesää juhlavastaava järjestää vielä Latotanssit, joissa juhlitaan päättyvää lukuvuotta. 

Putkinotkolaiset kokoontuvat myös pitkin kesää erilaisten piknikkien ja mukavan yhdessäolon 

merkeissä. Näin putkinotkolaiset pääsevät vaihtamaan kuulumisia keskenään myös kesäloman 

aikana. 

 

Syksyllä juhlavastaava keskittyy suunnittelemaan ja toteuttamaan tapahtumia, joissa uudet fuksit ja 

vanhat opiskelijat pääsevät tapaamaan toisiaan. Syksyn suurin juhla tulee olemaan Toisinkoinen-

kirjallisuuspalkintogaala, jonka jatkot juhlavastaava järjestää muun hallituksen tuella. Jatkoilla 

gaalan osallistujat pääsevät seurustelemaan kirjallisuuden äärellä vapaamuotoisesti. Opiskelijoiden 

lisäksi jatkoilla on myös yleensä nähty oppiaineen henkilökuntaa ja gaalan kutsuvieraita. 

  

Vuosi huipentuu Putkinotkon pikkujouluihin, joissa jaetaan aineettomia joululahjoja ja hyvää 

joulufiilistä. Perinteisesti pikkujouluissa on myös nähty fuksien tiernahenkilöesitys. 
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3.4.4 Fuksien vastaanotto 

 

Putkinotkon tuutorivastaavien tärkein tehtävä on toimia linkkinä hallituksen ja tuutoreiden välillä. 

Tuutorivastaavat pitävät huolta siitä, että tieto kulkee molemmin puolin. Uuden kandiohjelman takia 

on tärkeää, että yhteyttä pidetään myös kandiohjelman muiden ainejärjestöjen tuutoreiden ja 

tuutorivastaavien kanssa. Yksi tuutorivastaavien vuoden ensimmäisistä tehtävistä on tuutorihausta 

informoiminen. Tavoitteena on saada mahdollisimman monet hakemaan tuutoreiksi. Tämä tapahtuu 

muun muassa sosiaalisen median välityksellä.  

 

Tuutoreille kiireisin vaihe on syksyn orientaatioviikko. Tuutorivastaavat ovat orientaatioviikolla 

mukana neuvomassa ja auttamassa tuutoreita. Koska kotimaiseen kirjallisuuteen ei enää tule uuden 

kandiohjelman vuoksi suoraan uusia opiskelijoita, on tärkeää, että uudet fuksit löytävät Putkinotkon 

toiminnan ja tuntevat itsensä tervetulleiksi. Tuutorivastaavat auttavat tuutoreita tapahtumien 

järjestämisessä. Vapaa-ajan ohjelman järjestämisen lisäksi tuutorit auttavat fukseja opintojen 

suunnittelussa. Tuutoreiden ja fuksien välisen yhteydenpidon ei välttämättä tarvitse rajoittua vain 

orientaatioviikkoon. Pitkin syksyä järjestettävät tapahtumat auttavat fukseja pääsemään paremmin 

mukaan ainejärjestön toimintaan. 

 

3.4.5 Luovan kirjoittamisen palautepaja 

 

Putkinotkon Luovan kirjoittamisen palautepaja on nimensä mukaisesti kaunokirjallisten tekstien 

palautteisiin keskittyvä ryhmä. Viime vuonna palautepaja jaettiin suuren kävijämäärän vuoksi 

kahteen ryhmään, jotka jatkavat toimintaansa tänäkin vuonna. 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 
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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 julkaisi 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. Tänä 

vuonna hallituksessa on puheenjohtajan lisäksi yksitoista varsinaista jäsentä ja yksi virkailija. 

 

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. Hallituksella on oma 

Facebook-ryhmä ja WhatsApp-ryhmä, jossa voidaan viestiä kiireellisistä asioista. 

 

Hallituksen sisällä panostetaan hyvään yhteishenkeen ja virallisen toiminnan ohella järjestetään 

yhteisiä illanviettoja, joissa hallituslaiset pääsevät viettämään aikaa yhdessä. Hallitukseen kuuluu 

tänä vuonna opiskelijoita fukseista maisterivaiheen opiskelijoihin. Hallitukseen kuuluvat tuntevat 

toisensa jo melko hyvin, mutta yhteishenkeä on kuitenkin mukava pitää yllä järjestämällä hallituksen 

yhteisiä illanviettoja. Illanvietot järjestetään nyyttäriperiaatteella eikä niihin käytetä järjestön varoja.  

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. 
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4.2 Jäsenistö 

 

Putkinotkolle perustettiin vuonna 2006 jäsenrekisteri. Jäsenten laskenta aloitettiin silloin nollasta. 

Vuosikokouksessa 2015 luovuttiin jäsenmaksusta eikä sitä sittemmin ole palautettu käytäntöön, sillä 

hallitus uskoo maksuttomuuden madaltavan kynnystä liittyä Putkinotkon jäseneksi. Vuoden 2017 

alusta alkaen jäsenyys ei enää edellytä kotimaisen kirjallisuuden opiskelua, vaan jäseneksi voivat 

liittyä kaikki kirjallisuudesta kiinnostuneet Helsingin yliopiston opiskelijat. Suunnitelmissa on 

kuitenkin tehdä sääntöihin tarkennus siitä, että jäsenten täytyy olla edelleen Helsingin yliopiston 

opiskelijoita. Toivomme, että myös uudet kotimaisten kielten ja kirjallisuuksien kandiohjelmaan 

tulevat opiskelijat löytävät tänäkin vuonna tiensä Putkinotkoon, ja heille pyritään tarjoamaan 

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. Tilojen käytön sujuvuus 

varmistetaan 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. Siivousvuorot pyritään jakamaan vuoden aikana tasapuolisesti. Putkinotkossa 

ohjenuorana on jättää tilat jäljiltämme sellaiseen kuntoon, jossa itsekin haluaisimme niiden olevan 

tullessamme klusterille. 
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4.4 Järjestölehti Käkriäinen 

 

Putkinotko ry:n ainejärjestölehti Käkriäinen tulee myös vuonna 2018 olemaan sisällöltään 

korkeatasoinen ja ajankohtainen julkaisu, joka tarjoaa opiskelijoille mahdollisuuden kartuttaa 

kokemusta kirjoittamisen, valokuvaamisen ja muun lehtityön parissa. Käkriäinen ilmestyy neljä 

kertaa vuodessa ja kunkin numeron laajuus on noin 30 sivua. Lehti on luettavissa myös Putkinotkon 

verkkosivuilla ja siihen ovat tervetulleita kirjoittamaan kaikki järjestön jäsenet. Jokaiseen numeroon 

pyritään keräämään kattavasti erilaisia tekstejä kirjoittajien omat kiinnostuksen kohteet huomioon 

ottaen; lehdessä julkaistaan muun muassa kritiikkejä, kolumneja, kaunokirjallisuutta ja esseitä. 

Kirjallisuuteen keskittyviin juttuihin halutaan panostaa ja niille on varattu oma tilansa lehdessä, mutta 

lisäksi Käkriäisessä käsitellään vaihtelevasti esimerkiksi muita taiteenaloja ja kulttuuria sekä 

yhteiskunnallisia aiheita.  

 

Kutakin Käkriäisen numeroa varten järjestetään lehtikokous, jossa tulevaa lehteä ideoidaan yhdessä. 

Lehtikokoukset ovat avoimia tilaisuuksia, joista ilmoitetaan ainejärjestön yleisissä tiedotuskanavissa. 

Käkriäistä työstävät vuonna 2018 kaksi päätoimittajaa, toimitussihteeri sekä taittaja, jotka vastaavat 

julkaisuaikataulun laatimisesta, kirjoittajatiimin kokoamisesta kutakin numeroa varten ja juttujen 

editoinnista. Jokaiselle Käkriäisen numerolle järjestetään julkaisujuhlat. Ne tarjoavat lehdelle 

lisänäkyvyyttä ja samalla tekijöitä voidaan kiittää hyvästä työstä. 

 

Käkriäinen on saanut HYY:ltä painotukea ja hakee sitä myös tänä vuonna. Lisäksi lehden julkaisua 

rahoitetaan mainostuloilla. 

 

5 Varainhoito ja -hankinta 

 

Putkinotkon varainhoidosta ja -hankinnasta on päävastuussa taloudenhoitaja. Hän 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, tilinpäätöksestä sekä 

tositteiden säilyttämisestä. 

 



14 

 

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. 


