
Puheenjohtajajaoston 1. kokous 19.2 klo 17.30, Virta 127
Paikalla:
Telma Rivinoja, Mentor ry
Janne Mikkola, Mentor ry
Olli Ryynänen, OKA ry
Ida Ojala, ITU ry
Eeva Jäntti, Kalma ry
Noora Korhonen, Kalma ry
Milla Koskela, Reetorit ry
Emmi Yli-Luoma, Kasvo ry; puheenjohtajajaoston koollekutsuja

1. Järjestöjen kuulumiset ja ajankohtaiset asiat yksikössä
Mentor:

– Kausi on lähtenyt hyvin käyntiin, ja varsinkin pop up -kahvila on ylittänyt odotukset
– Uudet tuutorit on valittu

OKA: 
– Hyvin menee, toiminta-avustushakemus hyvällä mallilla
– Yhteistyö muiden järjestöjen kanssa alkanut hyvin
– Paljon toimintaa tiedossa

ITU: 
– Kausi on lähtenyt kivasti käyntiin, kuin myös hallituksen uudet vastaavuusporukat
– SOOL:in Talvipäivät on tulossa, ITU:lla ja OKA:lla on sinne yhteiskyyti

Kalma:
– Kalma on myös lähdössä talvipäiville
– Kevät pulkassa tapahtumien osalta

Reettorit:
– Asiat hyvällä mallilla
– Isoja tapahtumia tulossa keväällä yhteistyössä esim. Jyväskylän yliopiston puheviestinnän 

opiskelijoiden kanssa
Kasvo:

– Jaostojen toiminta käynnistymässä kunnolla, muut jaostot kokoontuvat viikolla 9
– Kasvon  perehdytys/tutustumisillasta  tullut  positiivista  palautetta.  Myöhemmin  keväällä 

esim.  huhtikuussa  voisi  järjestää  hallituksille  yhteisen  illanvieton,  jossa  voitaisiin  koota 
kevättä ja suunnitella syksyä yhdessä.

– Kasvo on  myymässä  jäljellä  olevia  haalarimerkkejä ainejärjestöille.  Sovittiin,  että  asiasta 
keskustellaan vielä hallituksissa.

Yksikön kuulumiset:
– Parin  viikon  takainen  johtajan  eroaminen  aiheutti  opiskelijoissa  hämmennystä,  mutta 

tilanne  on  nyt  rauhoittunut.  Kasvatustieteiden  yksikön  uusi  johtaja  on  Tiina  Kujala,  ja 
johtokunta tekee rehtorille esityksen varajohtajasta 20.2.

– EDU-tapaaminen yksikön johtajan, järjestöjen puheenjohtajien sekä Tampereen yliopiston 
hallituksen opiskelijajäsenten kesken pidetään 21.2 klo 10-12 Edu's Cafessa.

– Hallintohenkilökunnan,  johdon ja  järjestöjen puheenjohtajien tapaaminen pidetään,  kun 
varajohtaja on valittu (luultavasti maaliskuun aikana).

2. Yhteydenpito hallitusten ja jaostojen välillä
– Tieto  kulkee  hallituksille  jaostojen  s-postilistojen  ja  facebook-ryhmien  kautta,  joten 

muutokset eivät ole tarpeen.



3. Fuksilehden tilanne
– Yhteisestä  fuksilehdestä  ei  ole  vielä  juurikaan  keskusteltu.  Asiasta  keskustellaan  vielä 

hallitusten kesken lähiaikoina, jonka lisäksi asia otetaan keskusteluun yhteisöllisyysjaostossa 
tuutorivastaavien  kesken.  Oli  puhetta,  että  yksikkölehti  Panopticonissa  julkaistaisiin 
mahdollisesti heti syyslukukauden alussa fuksipainoitteinen numero.

4. Edu.opiskelijat -sähköpostilistan käyttö
– Liisa Ikkala-Toiviainen on antanut  ohjeet sähköpostilistan käytöstä.  Pääsääntönä voidaan 

pitää  sitä,  että  listalla  lähetetään  opintoja  ja  niiden  suorittamista  koskevia  viestejä. 
Markkinointiviestien  ym.  suhteen  mietitään  tapauskohtaisesti,  olisivatko  ne  enemmän 
ainejärjestöille  kuuluva  asia.  Koulutusohjelmille  on  olemassa  omat  listansa,  paitsi 
luokanopettajille on moodle-alue.

– Olisi  hyvä,  mikäli  listalle  voisi  lähettää  ainakin  silloin  tällöin  epävirallisempia  ja 
yhteisöllisyyttä lisääviä viestejä kuten yksikkölehteen liittyviä asioita. Viestit kulkevat Kasvon 
kautta  jatkossakin.  Asia  otetaan  esille  hallintohenkilökunnan  ja  johdon  kanssa 
järjestettävässä tapaamisessa.

5. Virran tilojen käyttö
– Virran mikroluokan käyttö ryhmätöiden tekemiseen on herättänyt keskustelua. Tietokoneita 

ja  tulostusmahdollisuuksia  pitäisi  olla  muuallakin  Virrassa.  Asia  päätettiin  ottaa  esille 
hallintohenkilökunnan ja johdon kanssa järjestettävässä tapaamisessa.

– Sovittiin, että Virran hallitushuonetta ja varastoa siivotaan viikolla 11 tai 12. Emmi tekee 
doodlen aiheesta.

– Keskusteltiin  myös  muiden  tilojen  (yhteisöllisen  oppimisen  tila,  ainejärjestötila)  sekä 
bändikamojen käytöstä ja ilmoitustauluista, jotka ovat nyt huonolla paikalla.

6. Kasvatustieteiden yksikön laatutyöryhmän toiminnasta
– Kasvatustieteiden  yksikössä  on  laatutyöryhmä,  jossa  Emmi  on  opiskelijaedustajana. 

Yliopistossa  tehdään  laatukäsikirjat  ja  yksiköissä  toimintakäsikirjat,  joiden  avulla 
valmistaudutaan kolmanteen auditointiin vuonna 2014.

7. Muut esille tulevat asiat
– Erityispedagogiikan tilanne pitää ottaa keskusteluun
– Kulttuuri- ja liikuntaviikko pidetään viikolla 12
– Talvipäivien etkot pidetään 20.2 Rumassa
– Maaliskuun  opiskelijahakua  varten  kuvattava  Kasvatustieteiden  yksikön  esittelyvideo 

kuvataan viikolla 9


