
Kasvo ry PÖYTÄKIRJA 
Åkerlundinkatu 5 / Virta 
33014 Tampereen yliopisto 
Rek.nro 208.371 
_____________________________________________________________  
Tapahtuma: Kasvo ry:n syyskuun kokous 
Aika: 11.9.2017 klo 17:00 
Paikka: Åkerlundinkatu 5, 33100 Tampere / Ainejärjestötila 
  
Hallituksen jäsenet: 
 Sara Komulainen (läsnä) Emmy Ojala (poissa) 

Noora Reinikainen (poissa) Saija Yli-Rosti (poissa) 
Hermanni Kuivanen (läsnä) Tomi Husu (läsnä) 
Juho Uusitalo (läsnä) Eemeli Lahtinen (läsnä) 
 

  
Muut läsnäolijat: Sakari Punnonen 
  
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:14. 
  
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
  
3. Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös: Hyväksytään esitys. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja ääntenlaskijoiden nimeäminen 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksytään esitys. 
 
6. Ilmoitusasiat 
  
PJ 
  
Kopo 

- Työryhmiin loppukevään ja kesän aikana valittuja henkilöitä: 
- Vakan tutkijatohtorin valinnan valmistelutyöryhmä: Jan Varpanen 
- Kielikasvatuksen yliopistolehtorin valinnan valmistelutyöryhmä: Anette 
Mansikka-aho 
- Viestinnän kehittämisen työryhmä: Annriikka Paatola, Ella Koskela 

  
Kv 

 
7. Talousasiat 
  



7.1 Kuittien hyväksyminen 
Asia: Kuukauden aikana tulleiden kuittien hyväksyminen. 
Esitys: Hyväksytään kuitit. 
Päätös: Hyväksytään kuitit. 
  
7.2 Taloudellinen tilanne 
Kasvo ry:n taloudellinen tilanne on odotetunlainen. Vuosijuhlista jäi Kasvolle hieman voittoa,           
sillä alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen Kasvon hallituslaiset maksoivat juhlista täyden         
summan. Yksi vuosijuhlamaksu ei ole vielä tullut, mutta asiasta on laitettu viestiä henkilölle             
sekä tämän edustaman ainejärjestön puheenjohtajalle. 
  
8. Noora Reinikainen erohakemuksen hyväksyminen 
Asia: Hallituksen jäsen Noora Reinikainen on hallituksen 2017 syyskauden ajan vaihdossa           
Kanadassa. Tästä syystä hän ei voi aktiivisesti osallistua hallitustoimintaan ja hakee tästä            
syystä eroa toiminnasta. 
 
Noora Reinikaisen vastuualueeksi nimettiin vuosijuhlien järjestäminen. Juhlat pidettiin        
kevätkaudella ja siihen liittyvät toimet on saatu päätökseen. 
 
Esitys: Hyväksytään Noora Reinikaisen eroanomus. 
Päätös: Hyväksytään esitys. 
 
9. Saija Yli-Rostin erohakemuksen hyväksyminen 
Asia: Hallituksen jäsen Saija Yli-Rosti on hallituksen 2017 syyskauden ajan töissä toisella            
paikkakunnalla. Tästä syystä hän ei voi aktiivisesti osallistua hallitustoimintaan ja hakee           
tästä syystä eroa toiminnasta. 
 
Saija Yli-Rostin vastuualueeksi nimettiin sihteeri sekä kv-toiminta. Kv-toimintaa Yli-Rosti on          
lupautunut jatkamaan hallituksen ulkopuolisena toimihenkilönä, mutta sihteerin tehtävät        
tulevat jaettavaksi muulle hallitukselle. 
 
Esitys: Hyväksytään Saija Yli-Rostin eroanomus. Saija jatkaa Kasvo ry:n Kv-toimihenkilönä.          
Sihteerin tehtäviin ei nimetä hallituksesta erillistä jäsentä, vaan tehtävään valitaan          
hallituslainen aina kokouskohtaisesti. 
Päätös: Hyväksytään esitys. 
 
10. EduAppro 
Asia: Edellisessä kokouksessa sovittiin, että Kasvo ilmoittautuu pitämään rastia         
EduAppro-tapahtumaan 19.9.. Nyt tulisi sopia, kuka ottaa päävastuun rastin toteutumisesta          
ja mitä rastilla tapahtuu. 
Esitys: Rastin pitämisestä ottaa päävastuun Sara Komulainen ja Juho Uusitalo. Rastin           
sisältö sovitaan lopullisesti hallituksen kesken. 
Päätös: Hyväksytään esitys. 
 
11. Kasvon hallituksen virkistäytyminen 



Asia: Virkistäytymispäivä ei sovikaan suurelle osalle hallitusta, joten tästä olisi hyvä sopia            
uusi aika. Virkistäytymiseen voidaan budjetoida myös nyt rahaa. 
Esitys: Juho Uusitalo ja Hermanni Kuivanen tekevät virkistäytymispäivästä Doodlen         
hallitukselle. Budjetoidaan virkistäymispäivään max 200 €, jotka ovat vuosijuhlista ylijääneet          
rahat. 
Päätös: Hyväksytään esitys. 
 
11. Muut esille tulevat asiat 

- Seuraava kokous pidetään 3.10. klo 17:00. 
- Edulassa Kasvon piknik 21.9. klo 16:00-19:30. Tarjoillaan tapahtumassa kahvia ja 

jotain pientä syötävää. 
 
  
12. Kokouksen päättäminen 
  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:08. 
 
 


