
Puheenjohtajajaoston 3. kokous 29.4 klo 16.00, Virta 127
Paikalla:
Mari Ahjokannas, Reettorit
Olli Ryynänen, OKA
Telma Rivinoja, Mentor
Janne Mikkola, Mentor
Emmi Yli-Luoma, Kasvo; puheenjohtajajaoston koollekutsuja

1. Järjestöjen kuulumiset ja ajankohtaiset asiat yksikössä

-  Reettoreiden  hetki  sitten  pidetyssä  kokouksessa  päätettiin  järjestää  16.5  teemabileet,  joihin 
kutsutaan myös muiden ainejärjestöjen hallituslaisia. Mari laittaa vielä viestiä myöhemmin.

- OKA oli Futsalin opiskelijoiden SM-kisojen 7.

- Ei muita erityisempiä kuulumisia.

-  Keskusteltiin hieman 18.4 järjestetystä opetuksen ja opiskelun palautepäivästä.  Todettiin,  että 
alun palautteiden läpikäymiseen olisi voinut käyttää vähemmän ja paneeliin enemmän aikaa. Olisi  
ollut  hienoa,  jos  oltaisiin  saatu  aikaan  enemmän  keskustelua  opiskelijoiden  ja  henkilökunnan 
välillä. On kuitenkin hyvä, että tällainen tilaisuus järjestettiin. 

2. Hallinnon ja opiskelijoiden tapaaminen 2.5

-  Keskusteltiin  Virran  mikroluokasta  sekä  ryhmätyötiloista.  Tällä  hetkellä  tilanne  on  se,  ettei 
Ainejärjestötilan h.128 muuttamista ryhmätyötilaksi ole viety eteenpäin, vaan asiasta keskustellaan 
vielä  tapaamisessa  tulevana  torstaina.  Todettiin,  että  olisi  ihan  ok,  että  tila  muutettaisiin 
tulostimella varustetuksi ryhmätyötilaksi, jolloin mikroluokka jäisi luultavasti hiljaisen työskentelyn 
tilaksi. 

-  Puhuttiin,  että  olisi  mukavaa  järjestää  syksyllä  joku  tilaisuus,  jossa  pääsisi  tutustumaan 
henkilökuntaan. Viime syksyn cocktail-tilaisuuden voisi ottaa uusiksi, mutta mielellään aikaisemmin 
kuin viimeksi (esim.lokakuussa).

-  Opintohallinnon  kanssa  sovittiin  aiemmin,  että  tapaamisessa  keskustellaan  edu.opiskelijat 
-sähköpostilistaan liittyvistä linjauksista. Listan käyttö on sittemmin hieman selkiytynyt, mutta se 
voidaan edelleen ottaa tapaamisessa esille.

3. Itsenäisyyspäivän kekkerit

-  ITUn puheenjohtaja Milla laittoi  pj-jaoston fb-ryhmään viestiä itsenäisyyspäivän kekkereistä ja 
kysyi, olisiko muilla EDUn ainejärjestöillä tai mahdollisesti kaikilla eli Kasvolla halukkuutta lähteä 
mukaan. Mietittiin, viekö ajankohta osallistujia, koska kyseessä on pitkä viikonloppu ja ihmisillä voi  
myös  olla  esim.  pikkujoulusuunnitelmia.  Kiintiöt  eivät  myöskään  olisi  kovin  suuret 
ainejärjestöittäin, mikäli  mukaan mahtuu 120 henkeä. Toisaalta sitseillekään ei osallistunut kuin 
vajaa sata ihmistä. Ainejärjestöt eivät voi välttämättä laittaa rahaa kekkereihin, mutta Kasvo voisi 
mahdollisesti  osallistua  kustannuksiin,  mikä  luonnollisesti  edellyttää  kaikkien  ainejärjestöjen 
halukkuutta osallistua. Pääsymaksulla voisi kerätä loput varat. Sovittiin, että keskustellaan asiasta 
vielä facebookissa.



4. Kasvon toiminta-avustus vuodelle 2013

-  Kasvo  sai  kuluvalle  kaudelle  Tamylta  lähes  puolet  enemmän  toiminta-avustusta  kuin  oli 
budjetoitu.  Ylimääräiset  rahat  voisi  laittaa  esim.  yhteiseen  kyykkä-settiin  ja  loput  yhteisiin 
tapahtumiin esim. itsenäisyyspäivän kekkereihin tai cocktail-juhliin. Kasvon hallitus kokoontuu 6.5, 
jolloin keskustellaan talousasioista.

5. Hallitusten yhteinen illanvietto 8.5

- Sovittiin, ettei päätetä jatkopaikasta etukäteen, vaan mennään fiiliksen mukaan. Yksi vaihtoehto 
on mennä katsomaan jonnekin Suomen jääkiekko-ottelua, joka alkaa klo 20.15. Illanvietto tosin 
alkaa klo 18, joten Vanhalla Domuksella hengailuun ei jäisi paljon aikaa ottelun vuoksi.

6. Muut esille tulevat asiat

- Ei muita esille tulevia asioita.


