PIKAOPAS POINTERIN HALLITUKSESTA
• Tässä oppaassa esitellään Pointerin hallituksen toimintaa. Opas on
tarkoitettu niille, jotka ovat kiinnostuneita hakemaan Pointer ry:n
hallitukseen.
• Opas sisältää mm. seuraavat asiat:
•
•
•
•

Hallituksen muodostaminen
Hallituksen tehtäviä
Yhdistyksen jäsenten jakautuminen
jne.

HALLITUKSEN MUODOSTAMINEN
• Vaalikokouksessa valitaan puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet
• Yhdistyksen jäsenet äänestävät Pointerille puheenjohtajan ja hallituksen
• Hallituksen pestejä ei päätetä vaalikokouksessa, vaan hallitus päättää ne
keskenään järjestäytymiskokouksessa. Mikäli useampi haluaa samaan
pestiin, niin hallitus äänestää pesteistä.
• Hallituksessa työskennellään aina yhdessä ja pestirajat ovat häilyviä

• Hallituksessa ei yhdistyksen sääntöjen mukaan voi olla yli 50 %
samasta yksiköstä
• 50 % sääntöön ei lasketa puheenjohtajaa.
• Esimerkiksi vaalikokouksessa 2019 kauppakorkeasta tuli niin paljon
hakijoita, että heidän joukostaan äänestettiin jäsenet hallitukseen.

EDUNVALVONTA
• Pointerin hallituksen päätehtävä on ajaa yliopistokeskuksen
opiskelijoiden asemaa etäkampuksella
• Yhteydenpito ylioppilaskuntiin ja niiden järjestöihin
• TYY – Turun yliopiston ylioppilaskunta
• TREY – Tampereen ylioppilaskunta

• Tilanteen seuranta emoyliopistoissa ja yhteistyö Porin yksiköiden
kanssa

OPISKELIJOIDEN ÄÄNI
5%

• Pointerissa ajetaan yli tuhannen opiskelijan etuja
• 719 opiskelijaa Turun Yliopiston puolella
• 370 opiskelijaa Tampereen yliopiston puolella
• 60 vaihto-opiskelijaa

32 %

• Huomaa erilaiset elämäntilanteet opiskelijoiden
kesken
• Pointerin jäsenet ovat kahden eri ylioppilaskunnan jäseniä.
• Turun yliopiston opiskelijoista monet ovat kokopäiväisiä
opiskelijoita.
• Tampereen yliopiston opiskelijoista monet ovat
työssäkäyviä aikuisia
• Vaihto-opiskelija vaativat paljon apua, tukea ja seuraa
vaihtojaksonsa aikana.

63 %
Turku

Tampere

Vaihtarit

VAIKUTTAMINEN TYÖRYHMISSÄ
• Paras keino vaikuttaa opiskelijoiden asioihin ovat erilaiset työryhmät. Hallitus jakaa
keskenään edustuspaikat työryhmissä. Lisätietoa työryhmistä
https://www.pointerry.fi/pointer-page-tyoryhmat

• Sisäiset työryhmät
•
•
•
•
•
•
•

UCPorin johtoryhmä
UCPorin hallintoryhmä
UCPorin viestintäryhmä
UCPorin opetuksen johtoryhmä
UCPorin ristiinopiskelutyöryhmä
Opiskelijoiden hyvinvointiryhmä
UCPorin kirjastotyöryhmä

• Ulkopuoliset työryhmät
• Satakorkean johtoryhmä
• Satasport hankkeen ohjausryhmä
• Satakunnan Opiskelijataloyhdistys
ry

HALLITUSPESTIT
• Hallituksen jäsenille tulee pestit, jotka määräävät tietyt
vastuualueet.
• Yhteistyö hallituslaisten välillä korostuu Pointerissa ja pestirajat
ovat häilyviä.
• Monissa pesteissä tehdään yhteistyötä toiminnanjohtajan kanssa,
joten ”yksinäisenä sutena” oleminen on harvinaista
• Pestejä voi myös yhdistellä omien kiinnostusten mukaan (2020:
Rahastonhoitaja toimi myös tuutorivastaavana)

HALLITUSPESTIT
• Pestejä on keksitty uusia eri vuosina (esim. opiskelijatalovastaava)
ja tulevanakin vuonna voi kehittää kiinnostusten mukaan uusia
pestejä (esim. ympäristövastaava)
• Mutta tärkeää on muistaa tarkoituksenmukaisuus!
• Esimerkiksi ympäristövastaava ei ole tarkoituksen mukaista olla vain titteli
henkilölle, joka hoitaa KeKe-viikkoa ja tapahtumissa seuraa kierrätystä.
Muissa järjestöissä ympäristövastaava kehittää ja toteuttaa järjestön
ympäristöstrategiaa tai –ohjelmaa ja osallistuu ympäristöasioita
käsitteleviin työryhmiin. Eli toisin sanoen pestissä tulee olla joku tarkoitus

2020 VUODEN PESTIEN LYHYET ESITTELYT
• Puheenjohtaja: Puheenjohtaja johtaa hallituksen työskentelyä ja
toimii esimiehenä. Hänen tehtävänsä on kehittää yhdistyksen
toimintaa sekä toimia yhdistyksen ja yliopistokeskuksen
opiskelijoiden äänenä eri työryhmissä ja muissa vaikuttamisen
kanavissa. Pointerin puheenjohtaja ylläpitää yhteistyötä järjestöjen
ja korkeakoulujen välillä.
• Varapuheenjohtaja: Tehtävä on tuurata ja toimia puheenjohtajan
sijaisena tehtävissä, joita puheenjohtaja on estynyt suorittamasta.
Tällaisia asioita voivat olla esimerkiksi hallituksen kokouksen
puheenjohtaminen tai erilaisissa edustustehtävissä toimiminen,
puheenjohtajan ollessa estynyt.

2020 VUODEN PESTIEN LYHYET ESITTELYT
• Rahastonhoitaja: Rahastonhoitajan toimenkuvaan kuuluu
yhdistyksen päivittäisen rahaliikenteen valvonta, tapahtumien
laskutus sekä kuukausittaisen kirjanpidon tarkastaminen.
Rahastonhoitaja budjetoi yhdistyksen toimintaa.
• Tapahtumavastaava: Tapahtumavastaava on vastuussa Pointerin
tapahtumista. Toimenkuvaan kuuluu tapahtumien suunnittelu,
organisointi ja toteutus yhdessä muun hallituksen kanssa.
Tapahtumavastaava pyrkii myös sekä kehittämään Pointerin
perinteisiä tapahtumia, että ideoimaan ja suunnittelemaan uusia.

2020 VUODEN PESTIEN LYHYET ESITTELYT
• Koulutuspoliittinen vastaava eli kopo: Koulutuspoliittinen
valvoo opiskelijoiden opiskeluun liittyviä etuja. Kopo on
yhteydessä ainejärjestöjen ja emoylioppilaskuntien kopoihin.
Hän valvoo opiskelijoiden oikeuksia, opetuksen laatua sekä
viihtyvyyttä ja opiskelun tarkoituksenmukaisuutta.
• Sosiaalipoliittinen vastaava eli sopo: Sosiaalipoliittinen vastaava
valvoo opiskelijoiden hyvinvointiin kuuluvia asioista. Opiskelijoiden
hyvinvointiin kuuluu mm. terveys, mielenterveys, asuminen ja
toimeentulo. Sosiaalipoliittinen vastaava pitää yhteyttä
ainejärjestöjen ja emoylioppilaskuntien sopoihin sekä perehtyy
valtakunnallisiin opiskelijoita koskeviin sosiaalipolitiikan
kysymyksiin.

2020 VUODEN PESTIEN LYHYET ESITTELYT
• Tuutorvastaava: Tuurorivastaava koordinoi koko yliopistokeskuksen tuutoritoimintaa
yhdessä Pointerin toiminnanjohtajan sekä ainejärjestöjen kanssa. Tuutorivastaava
kouluttaa ainejärjestöjen valitsemat tuutorit ja on mukana varmistamassa kaikkien
uusien opiskelijoiden sujuvan alun yliopistokeskuksella.
• Urheilu- ja liikuntavastaava: Urheilu- ja liikuntavastaavan toimenkuvaan kuuluu
viikoittaisten jalkapallo-, sähly- ja kaukalovuorojen koordinointi. GM kerää myös
Pointerin edustusjoukkueet jalkapallo-, sähly- ja soutujoukkueisiin. Sport guy vastaa
myös vuosittaisista liikuntatapahtumista kuten SporttiApproista ja laskettelureissusta
Himokselle sekä lajikokeiluista.
• Yrityssuhdevastaava: Yrityssuhdevastaavan tärkein tehtävä on yrityssuhteiden ylläpito
sekä uusien yhteistyökumppaneiden hankkiminen. Yrityssuhdevastaavan tehtävä on
etsiä aktiivisesti yhdistykselle uusia yhteistyökumppaneita. Yhteistyökumppanit ovat
mukana mm. tapahtumien järjestelyissä ja sponsorina. Tehtävässä pääsee
kontaktoimaan monipuolisesti alueen yrityksiä.

2020 VUODEN PESTIEN LYHYET ESITTELYT
• Kulttuurivastaava: Tehtävänä on mahdollistaa opiskelijoille kulttuurin ja
erilaisten opiskelijakulttuuriin liittyvien tapahtumien kokeminen (teatterireissut,
bändi-illat jne). Kulttuurivastaava on myös aktiivinen Poriin saapuvien speksien
seuraamisessa ja yhteistyön järjestämisessä. Uusien tapahtumien ideointi ja
vanhojen kehittäminen kuuluu tähän pestiin.
• Kv-vastaava: Vastuussa Pointerin kansainvälisestä ulottuvuudesta. Tähän
lukeutuu kansainväliset vaihtoasiat, sekä saapuvien, että lähtevien vaihtooppilaiden osalta. Poriin saapuvien kansainvälisten vaihto-opiskelijoiden
integrointi osaksi paikallista opiskelijaelämää korostuu. Tekee laajasti
yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa: kv-tutorien valinta järjestetään yhdessä
tuutorvastaavan ja ainejärjestöjen tuutoroinnista vastaavien kanssa; koordinoi
kv-tutor- ja kv-toimikunnan toimintaa ja toimii linkkinä hallitukseen; vastaa
kansainvälisistä tapahtumista; edustaa Pointeria yliopistokeskuksen kvtiimissä; toimii linkkinä ainejärjestöihin kansainvälisissä asioissa sekä tekee
yhteistyötä paikallisten ja valtakunnallisten opiskelijajärjestöjen kanssa
kansainvälisissä asioissa.

TYÖNTEKIJÄT
”Jos mietit, että minkä laajuista Pointerin toiminta on, niin muista,
Pointerissa työskentelee kokoaikaisesti toiminnanjohtaja, joka hoitaa
vuoden aikana lukemattomia asioita. Hallituslaisen (poislukien
puheejohtaja) ei edes kannata yrittää ymmärtää kaikkea, mitä siellä
toimistossa tapahtuu.”
• Pointer ry:llä on kaksi työntekijää. Tämän lisäksi kirjanpidosta on tehty
sopimus toiminimen kanssa.
• Toiminnanjohtaja ja toimistosihteeri pyörittävät yhdessä
opiskelijapalveluita (lisää tietoja https://www.pointerry.fi/pointer-pageopiskelijapalvelut) ja heillä on työtilat 1.krs aulassa.
• Hyvin itsenäisiä toimijoita, sillä sopimukset yksiköiden kanssa määrittävät
suuriltaosin työtehtäviä.
• Huom! Työsuojelulakien toteutuminen

TAPAHTUMAT
• Pointer ry järjestää vuoden aikana monia eri tapahtumia
• Osa sisältää hyvin pitkiä perinteitä, joita tulee jatkossakin kunnioittaa (esim.
vappupäivän silliaamiainen on Porin kaupunkilaisille todella tärkeä
tapahtuma)
• Avoimia kaikille jäsenille (KV-tapahtumiin voi kuitenkin rajoittaa jäsenten
pääsyä)

• Hallitus päättää kokouksessa keskenään vastuuhenkilöt tapahtumiin
• Esim. kakkuapproja ja kastajaisia järjestettiin saman aikaisesti, johon
hallitus jakautui järjestämään. Oli hieman kilpailua tapahtumien välillä,
johon voittajaa ei selvinnyt, mutta molemmat kehittyivät korona-ajasta
huolimatta valtavasti edellisiin vuosiin verrattuna.

TAPAHTUMAT
• Listaus erilaisista tapahtumista löydät mm. toimintasuunnitelmasta tai
selaamalla läpi FB-sivun tapahtuma osiota. Uusia tapahtumia saa ja
tuleekin ideoida!
• Tapahtumia järjestetään myös Opiskelijakunta SAMMAKKOn ja O’Diakon
kanssa yhteistyössä
• Wapprobatur: Vappuviikolla tapahtuva appro-tapahtuma
• Jazz-vastaanotto: Jazz-viikon supersuosittu opiskelijatapahtuma, johon osallistuu
myös Suomi Areena –väkeä ympäri Suomea

• Akateeminen Wappu

• Pointer koordinoi vappuviikon järjestämistä (käy tsekkaamassa video vuoden 2020
Akateemisesta Wapusta: https://www.youtube.com/watch?v=63w_QFfSRiM)
• Karhunlakitus ja vappupäivän silliaaminen (+vappukaste) ovat Porin
kaupunkilaisille merkittäviä tapahtumia

EDUSTAMINEN
• Erilaisia edustustilaisuuksia on ympäri vuoden
• Vuosijuhlat (ylioppilaskunnat, osakunnat ja yhteistyöjärjestöt)
• UCPorin tapahtumat (PJ löytää itsensä erittäin todennäköisesti pitämässä
puhetta)
• Muut kutsuvierastilaisuudet: esim. 2020 PJ ja toiminnanjohtaja kutsuttiin
eduskuntatalolle Suomi Areenan aloitustapahtumaan
• Upeita mahdollisuuksia verkostoitua tai ihan vaan pitää hauskaa (maksa on
ollut koetuksella ja linkkarin kontakteja satelee, eli korona ei ainakaan
kuluneena vuotena vienyt kaikkia tilaisuuksia)

SIDOSRYHMÄT
• Sidosryhmiä on todella paljon, joiden listauksen löydät
toimintakertomuksesta. Tässä muutama maininta:
• UCPorin koordinaatioyksikkö: Pointer on heidän ainut linkki
opiskelijoihin. Heillä on hyvin monipuolista toimintaa ja opiskelijaasioiden osalta Pointer on mukana niissä mahdollisuuksien mukaan
(esim. Strategian luonti yliopistokeskukselle).
• Porin kaupunki: yliopistokeskus on kaupungille todella tärkeä asia.
Tästä syystä teemme paljon ”epäsuoraa” yhteistyötä kaupungin ja
kaupunkilaisten kanssa (esim. Karhun lakituksen järjestäminen
kaupunkilaisille ja yhteistyö Pori kortteleiden kanssa).

KV-TOIMINTA
• Vaihto-opiskelijoita saapuu yliopistokeskukseen keväällä ja syksyllä
yhteensä noin 60 kappaletta
• Koska määrät on niin pienet, niin heitä kohdellaan yhtenä ryhmänä
riippumatta emoyliopistosta (yliopistokeskuksen KV-toimisto kuuluu
Tampereen yliopiston alle, mutta huolehtivat myös Turun
vaihtareista)
• KV-toimisto hoitaa yhteydenpidon ulkomaille, asunnot ja opintoihin
liittyvät järjestelyt
• Pointer ja KV-tutorit hoitavat kaiken muun, joten vastuu on suuri
(esim. exclusiivia saunailtoja ja matkoja, joihin pääsee vain vaihtarit,
KV-tuutorit ja Pointerin hallituslaiset).

OPISKELIJATALO SAIKKU
• Pointerin ja Sammakon yhdessä perustama opiskelijatalo.
Ainutlaatuinen Suomessa. O’Diako myös nykyään perustajajäsen.
• Toimintaa pyörittää Satakunnan Opiskelijatalo ry:n hallitus
• Toiminta

• Vuokratilat: Opiskelijoille ja järjestöille edulliset
• Hanketoiminta: Esim. DODI-hankkeen kautta on järjestetty mielenterveyteen
ja yksinäisyyteen liittyviä koulutuksia hallituslaisille ja tuutoreille

• Perustajajäsenet käyttävät äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa
• Saikulle valmistellaan 5-vuotis strategiaa, mikä auttaa sen
toiminnan ohjauksessa tulevaisuudessa

