
Kasvo ry ASIALISTA 
Åkerlundinkatu 5 / Virta 
33014 Tampereen yliopisto 
Rek.nro 208.371 
_____________________________________________________________  
Tapahtuma: 1. Pj-jaoston kokous  
Aika: ke 25.1 klo: 16:15 
Paikka: Virta Hallitushuone 
 
Läsnäolijat: Sara Komulainen, Emmy Ojala, Ella Koskela, Eemeli Lahtinen, Sakari 
Punnonen,  Jere Riekkinen, Miikka Mäkirinta ja Elina Tulkki 

 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo: 16:20 
 
Käytiin läpi esittelykierros ja kuulumiset. Ei erityistä ilmoitettavaa. 
  
2. Asialistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös: Hyväksytään 
  
3. Ilmoitusasiat 
  

Kasvo 
ITU 
OKA 
Mentor 
TamAus 

 
4. Tiedekunnan avustuksen jakamisesta sopiminen 
 
Tiedekunta jakaa tänä vuonna tiedekunnan ainejärjestöille sekä kattojärjestö Kasvo:lle         
yhteensä 2500 € (vahvistettu). Keskustellaan ja sovitaan avustuksen jakamisesta järjestöjen          
kesken. 
 
Pj-jaosto päätti jakaa tiedekunnan avustuksen seuraavasti: 
Kasvo ry: 1000 € 
OKA ry: 500 € 
ITU ry: 350 € 
Mentor ry: 350 € 
TamAus: 300 € 
 
Tänä vuonna Kasvolle irrotettiin suurempi osa avustuksesta, sillä se järjestää ensimmäiset           
(5 v.) vuosijuhlansa. Avustuksella katetaan vuosijuhlajärjestelyjä sekä keväällä järjestettävän         
kandikonferenssin kuluja. Kandikonferenssia ei järjestetä enää tiedekunnan puolesta, jonka         
seurauksena on sovittu, että konferenssin päävetovastuun ottaa Kasvo ry. 



Kasvo suosittelee ainejärjestöjä käyttämään saamansa avustussumman EDU:n       
yhteisöllisyyden kehittämiseen. Avustuksien käytöstä annetaan raportit Kasvo ry:lle        
seuraavan vuoden (2018) alussa. Avustukset tilitetään ainejärjestöille Kasvo ry:n helmikuun          
kokouksn jälkeen. 
 
5. Ainejärjestötilan käyttö 
 
Tiedekunnan hallituksilla sekä toimijoilla on kulkuoikeudet Virrassa sijaitsevaan        
ainejärjestötilaan, joka toimii esimerkiksi kokoustilana sekä omaisuuden säilytyspaikkana.        
Keskustellaan ja sovitaan yhteisistä toimintatavoista, joita kulkuoikeuksien haltijat sitoutuvat         
noudattamaan. 
 

- Ainejärjestötilan kulkuoikeudet saa antaa ainejärjestöjen hallituksille, hallopedeille ja        
tiedekunnan edaattoreille. Muussa tapauksessa hallitushuonetta saa käyttää       
ainejärjestötoimintaan liittyvään kokoustamiseen. Kokoustamisesta on hyvä tehdä       
varaus varauskalenteriin. 

 
6. EDULA:n käyttö 
 
Opiskelijoilla on käytössä Virran kolmannessa kerroksessa yhteisöllisen oppimisen tila         
EDULA, jonka siisteydestä huolehtiminen on järjestöjen vastuulla. Kerrataan EDULA:n         
käyttöön ja huolehtimiseen liittyvät hommat. 

- EDULA:n siisteyden huolehtimisesta tehdään listat. Jokainen ainejärjestö vastaa        
EDULA:n siisteydestä vuorollaan. 

  
5. Muut esille tulevat asiat 

- Keskusteltiin SOOL:ilta tulleesta viestistä, jossa penättiin Talvipäivien 2018 
järjestäjää. Asianomaiset suhtautuivat järjestämisnakkiin hivenen nihkeästi. 

- Keskusteltiin EDU:n yhteisistä lauluvihkoista. Järjestöt ovat suunnitelleet tahoillaan 
lauluvihkojen hankkimista. 

  
6. Kokouksen päättäminen 
  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:48. 
 


