
Keskustelua:

1. Yksikkölehden perustaminen

- Kaikki järjestöt yhtä mieltä siitä, että lehden julkaisu aloitetaan.
- Lehdestä tehdään sähköinen julkaisu, alustana käytetään Issuu 
alustaa.
- Tulevalle toimitukselle esitetään, että se julkaisisi kaksi numeroa 
lukukaudessa + fuksilehti alkukesästä, joka jaetaan uusille 
opiskelijoille sähköisenä. (Pieni yhteinen tervetulokirje, jossa osoite 
fuksilehteen?)
- Julkaisuajankohdat: syys-lokakuu, marras-joulukuu, helmi-
maaliskuu, huhti-toukokuu + fuksilehti dedis heinäkuun alku.
- Kustannukset halutaan pitää minimissä. Jos lehti tuottaa 
mainosmyynnillä tai muilla keinoin, käytetään ne rahat pienen 
painoerän ostamiseen, jotta saataisiin käsinumeroita esim. Edulaan, 
auskutilaan norssille, käytäville ja arkistoon.
- Lehden tuottaminen on tulevan toimituksen vastuulla, mutta sisältöä 
tulee helposti ja kaikki halukkaat saavat osallistua lehden tekemiseen. 
Lehden sisältö on jotakuinkin seuraavanlainen:
- Kuvia
- Asiatekstejä
- Väitöksiä ja haastatteluja niistä
- Kevyempää ns. huumorijuttua
- Henkilökunnan haastattelua ja henkilökunnan tekstejä
- Sarjakuv(i)a
- Ainejärjestöuutiset
- Ilmoitus ja tiedotuspalsta
- Tapahtumareportaaseja
- Kasvatustieteellisiä havaintoja ja ilmiöitä
+ muut arjen ja juhlan välillä olevat hyvin kirjoitetut jutut

- Lisäksi mahdollisuutena tulee nähdä myös se, että issuussa pystyy 
luomaan helposti erilaisia hyperlinkkejä ja lukija voi esimerkiksi avata 
julkaisusta linkin kautta esim. HD tasoisen videohaastattelun, joka olisi 
esim. Vimeossa.

- Toimitus voisi koostua seuraavanlaisesti, mutta ajatuksena on 
kaikkien osallistaminen jos kiinnostusta riittää.
1. Päätoimittaja
2. Taittaja



3. Toimittaja (2kpl+)
4. Valokuvaaja (2kpl+)
5. Graafikko

- Toimituksen rekrytointi aloitetaan elokuun puolivälissä ja 
toimituksen kokoaminen pitäisi saada valmiiksi syyskuun alkuun 
mennessä.

- Visuaalisuus ja ulkonäkö pitää olla kohdillaan heti alusta saakka, 
jotta se ei koe enää jatkossa isoja muutoksia.

- Lehden nimestä ei vielä tiedetä ja siitä päätettiin aloittaa nimikilpailu. 
Nimikilpailu aloitetaan samaan aikaan rekrytoinnin kanssa ja siinä on 
palkinto (leffalippu?).

2. Kristillinen kerho Cristikka muuntuu EDUn yksikön kristilliseksi 
järjestöksi

- Cristikka on ilmaissut halunsa laajentaa toimintansa koko yksikölle.
- Tulevaisuudessa Cristikka olisi kasvatustieteiden yksikön kristillinen 
yhdistys, joka kokoaisi kasvatustieteelliset kristityt yhteen 
rukousiltojen, riparilauluiltojen ja muiden tapahtumien kautta.
- Toiminnalla ei ole tarkoitus kilpailla yliopiston kristillisen järjestön 
Pilkkeen kanssa vaan olla yhteistyössä ja olla EDUn kristityiden lähellä 
opintojen lomassa.
- Cristikka on tervetullut toimimaan yksikköön ja puheenjohtajat 
laittavat omille ainejärjestölistoilleen lähiaikoina kyselyn kuinka moni 
olisi kiinnostunut osallistumaan Cristikan toimintaan.

3. Muuta

- Sovittiin, että menemme Virtaan järjestämään ja siivoamaan tiloja ja 
valmistautumaan opiskelijoiden vastaanottamiseen elokuun 
puolivälissä. Reettoreiden Anni lähtee mukaan katsomaan paikkoja.


