SAURUS ry:n KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJA

Kokousaika: 25.1.2017
Paikka:

Poukama

Osallistujat: Matias Tieranta, Santeri Elo, Fanny Lehti, Jami Määttänen, Emilia Ahokas, Joni
Koskinen, Tanja Rönö, Riikka Riihimäki, Ilari Ikonen, Susanna Löf, Hanna-Maria Kulmala,
Rakentamisen alan opiskelija ryhmä TR15, Joni Vataja, Henna Virta, Päivi Vanhatalo
Katriina Kulmala saapui klo 14.13
Iida Laine saapui klo 14.13
Riikka Riihimäki poistui klo 14.20
Hanna-Maria Kulmala poistui klo 15.02
Raksa 15 poistui 15.15
Henna Virta poistui 15.15

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 14.08
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Olemme laillisia ja päätösvaltaisia

3. Esityslistan hyväksyminen


Esityslista hyväksytään

4. Sähköaulan edistyminen


Riikka ja sisustustiimi kävivät katsomassa aulaa



Sohva saatiin liikkeestä ja se on jo paikan päällä
1. Sohvat ovat olleet jo nyt kovassa käytössä
2. Samanlaisia sohvia ostetaan myös muille aloille



Kahviautomaatin ja limuautomaatin paikat katsotaan vielä uudelleen



Kahviautomaatti odottaa vain vahvistusta, että se saadaan tilata



Kahvipöydästä on jo olemassa olevia vaihtoehtoja
1. Olemassa olevan pöydän voisi maalata teemaan sopivaksi, joka tulisi
halvemmaksi kuin uusi pöytä



Valokuvauskilpailusta pistetään ilmoitus Wilmaan

5. Ammattiopiston markkinointi


Puheenjohtaja ehdottaa että Sauruksen some-tiimi hoitaisi koulun sosiaalista mediaa



Joka viikon keskiviikkona klo 8.15-9.00 pidetään markkinoinnin kokous, johon saa
osallistua jos on ideoita
1. Elinan huoneessa Hyvoninkadulla



Koulun uusille sivuille on varattu oma sivu opiskelijakunnalle



Some-tiimi pääsee testaamaan koulun uusia sivuja etukäteen



Some-tiimi saa opintopisteitä tekemästään työstä
1. Pitää kirjaa tekemistään asioista jne.



SSKKY ei ole missään esillä paikallisissa urheilupeleissä – mainokset toisivat
todella paljon näkyvyyttä koululle
1. Ehdotettiin, että opiskelijakunta tekee esityksen asiasta hallitukselle



Markkinointi hakee tubettajia/muita some-henkilöitä
1. ”Etsintäkuulutus! Missä olet?” säikäyttänyt monia – heh



Jos Saurus tarvitsee markkinoinnissa apua, koulun markkinointitiimillä on pelit ja
vehkeet



Millä muulla tavoin voisimme markkinoida toimintaamme yläkouluille fyysisesti?
1. Tutustumispäivää ei mainita missään, vaikka se on hyvä tapa tutustua
1. Riippuu tosi paljon yläkoulun opinto-ohjaajasta
2. Avoimet ovet –päivänä olisi järkevintä kysyä, mitä aloja ryhmä haluaa käydä
läpi



Taitajakisat voisi pitää yläkouluissa – kynnys osallistua olisi pienempi

6. SAKKI ry:n talvipäivät (10-12.2.)


Meiltä on kolme innokasta lähtijää



Opiskelijakunta kustantaa



Ilari Ikonen, Jere Hauhia ja Joni Koskinen osallistuvat talvipäiville

7. Ruokalan “kelakorttipömpelin” sijainti


Hiusalalla on ollut puhetta, että se on tyhmällä paikalla



Kortin piippausta ei edes valvota



Salaatin ja leipien ottamisen jälkeen päätetään saatko syödä vai et



Korttia voisi vilauttaa jo mallilautasen kohdalla



Jos korttia ei ole mukana, pitää kirjoittaa itse



Kortin piippaus tekee jonosta pidemmän



Sijainnin takia tietokone ja muut laitteet ovat riskissä jäädä maidon alle
1. Näin on käynyt



Tuntuu siltä, että luvattomien ruokailijoiden tilalle tulee kasvanut hävikki



Asia viedään eteenpäin



Fakta: kaikilla ei ole oikeutta ruokailla



Korttikoneen tilalle silmät päähän ja katsotaan onko ruokailija 18 vai 50



Aikuisopiskelijoilla pitäisi olla moraalit sen verran korkealla, että eivät syö ruokaa
mihin ei ole lupaa koskea



Kelakorttisysteemi tuli, ettei tarvitse laskea manuaalisesti ruokailijoiden määrää
1. Ne lasketaan kuitenkin koska systeemi ei toimi !!!

8. Nuorisovaltuuston tapaaminen


Jere halusi asian kokoukseen, mutta ei päässytkään paikalle



Nuorisovaltuusto on viimeisen vuoden pyytänyt tapaamista, mutta yhteydenotot ovat
jääneet vähiin



Sauruksen puolesta asia on OK ja olemme yhteistyökykyisiä



Jere tiedottaa asiasta myöhemmin

9. Meta


Valokuvauskilpailuun tähän mennessä 0 osallistujaa
1. Kilpailun mainokseen vähemmän tekstiä isommalla printillä



Oppilaat pystyvät vaikuttamaan, kun asioita vain pyytää
1. Liian vähän kuunnellaan oppilaita
2. JUST DO IT!



Väliesittäytyminen klo 14.41



Kahviautomaattien tilitys täytyy selvittää mahd. pian ???



Emilia valmistui datanomiksi, eikä voi olla enää virallinen opiskelijakunnan jäsen,
mutta tehtiin jonkin näköinen sopimus että saa jatkaa Tanjan työparina



Opiskelijakunnalla ei ole vieläkään ketään Hyvoninkadulta
1. Liian pitkä matka ja luikasta kaatuu ja sit sattuu



Niko Riski ei ole paikalla



Lähetetään pöytäkirja eteenpäin susanna.lof@sskky.fi ja Vanhatalon Päiville



Kaks perunaa maksimissaan t. Pj



Toimintakertomus on tehty



Tilinpäätös on tekeillä ja se on valmiina vuosikokoukseen mennessä
1. Rusi on toiminnan tarkastaja



Fanny valmistuu heti kun lumet sulaa



12.4.2016 pöytäkirja



Ilari Ikonen käy vessassa klo 15.09



Opiskelijakunnan kaappi vaihtui toiseen kaappiin, mikä vaihtuu vielä myöhemmin
toiseen kaappiin



Onko vapaaehtoisia kaakaontekijöitä ystävänpäiväksi?
1. Selvittää keittiöltä/Ullalta, saadaanko koulun kautta kaakaot pöytään
2. Tanja selvittää asiaa ja ilmoittaa Whatsappissa



Päätettiin selvittää, riittääkö budjetti Sami Hedbergiin (esiintyjäksi keväälle)
1. Viimeistään keskiviikko 17.5.2017 (ei perjantaita)
2. Santeri hoitaa ja ilmoittaa

10. Seuraava kokous


Päätettiin pitää vuosikokous 2.3. klo 12.00 Koulumessissä

11. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin kello 15.19

______________________________
Puheenjohtaja
________________________________
Sihteeri
Pöytäkirja on tarkistettu ja hyväksytty
Pöytäkirjan otteen oikeaksi todistavat:
_________________________________
_________________________________

