
Kasvo ry PÖYTÄKIRJA 
Åkerlundinkatu 5 / Virta 
33014 Tampereen yliopisto 
Rek.nro 208.371 
_____________________________________________________________  
Tapahtuma: Kasvo ry:n elokuun kokous 
Aika: 21.8.2017  klo 16:30 
Paikka: Sorsapuisto 
  
Hallituksen jäsenet: 
 Sara Komulainen (läsnä) Emmy Ojala (läsnä) 

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

  
Muut läsnäolijat: - 
  
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16:40. 
  
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 

  
3. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja hyväksyminen sekä 
ääntenlaskijoiden nimeäminen tarvittaessa 
Esitys: Tarkastetaan ja hyväksytään pöytäkirja. Kokouksessa ei ole käsiteltävänä edellisen          
kokouksen pöytäkirjaa. 
Päätös: - 
  
4. Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi. Lisätään pöytäkirjaan       
seuraavat käsiteltävät aiheet: 
 
6. Orientoivat ja Kasvon piknik 
7. EDUappro 
8. Alkavan kauden järjestäytyminen 
9. Opetusharjoittelutyöryhmän opiskelijaedustajan haku 
10. Kumppanuustyöryhmän opiskelijaedustajan haku 
 
Päätös: Hyväksytään esityslista edellä esitetyin muutoksineen. 
  
5. Ilmoitusasiat 

- Ei ilmoitettavaa. 
  



6. Orientoivat ja Kasvon piknik 
Info. Kasvo ry osallistuu orientoiviin opintoihin pitämällä Kasvon info keskiviikkona 23.8. klo            
12. Paikalla menevät ainakin Sara Komulainen, Eemeli Lahtinen ja Tomi Husu kertomaan            
Kasvon toiminnasta uusille opiskelijoille.  
 
Piknik. Kasvo ry järjestää piknikin kaikille EDU:n opiskelijoille torstaina 21.9. klo 17:00.            
Piknik järjestetään kevyellä otteella ja sinne toivotetaan erityisesti tervetulleeksi fuksien          
lisäksi kaikki vanhat opiskelijat. Mainostamisesta ottaa vastuun Sara Komulainen ja piknikin           
mahdollisesta ohjelmasta vastaa EDUstusvastaavat. 
Päätös: Piknik pidetään torstaina 21.9. klo 17:00. 
 
7. EDUappro 
EDUappro. Fukseille suunnattu EDUappro järjestetään 19.9.. Kasvo ilmoittautuu pitämään         
omaa rastia EDUapproon. Iilmoittautumisen hoitaa Sara Komulainen. Rastin sisällön         
ideointia jatketaan Kasvon facebookissa ja chatissa. 
Päätös: Kasvo ry ilmoittautuu pitämään rastia EDUapproon. 
 
8. Ensi vuoden järjestäytymisestä 
Keskustelu: Kasvon hallituksen jäseniä on lähtemässä vaihtoon sekä työelämään         
täysipäiväisen opiskelun sijaan. Toimintaa jatketaan siis hieman kevyemmällä        
kokoonpanolla. Vastuualueet pidetään kuitenkin samoina, kuin kevätkaudella       
lukuunottamatta sihteerin tehtäviä, joiden jaosta keskustellaan syyskuun kokouksessa. Myös         
mahdolliset eroamiset käsitellään ensi kokouksessa. Kasvo ry jatkaa kokoustamista kerran          
kuussa. 
 
Kopo-sektorin jakautuminen pidetään niin, että Sara Komulainen hoitaa työryhmien haut ja           
Eemeli Lahtinen kopo-jaoston kokoukset.  
 
9. Opetusharjottelutyöryhmän opiskelijaedustajan haku 
Opetusharjoittelutyöryhmän opiskelijaedustajat ovat jatkossa hankalasti tavoitettavissa.      
Asia: Kasvo ry avaa opetusharjoittelutyöryhmän opiskelijaedustajien haun jäsenistölle        
keskusteltuaan ensiksi asianomaisten kanssa. 
Päätös: Kasvo ry avaa opetusharjoittelutyöryhmän opiskelijaedustajan haun jäsenistölle. 
 
10. Kumppanuustyöryhmän opiskelijaedustajan haku 
Asia: Kumppanuustyöryhmään ei saatu kevään haussa opiskelijaedustajaa, jonka 
seurauksena työryhmän opiskelijaedustajan paikkaa on tuurannut Sara Komulainen. Nyt 
työryhmään olisi hyvä löytää pysyvämmät opiskelijaedustajat (varsinainen- ja varajäsen). 
Päätös: Kasvo ry avaa kumppanuustyöryhmän opiskelijaedustajan haun jäsenistölle. 

 
11. Talousasiat 
  
6.1 
Asia: Kuukauden aikana tulleiden kuittien hyväksyminen. 
Esitys: Hyväksytään kuitit. 
Päätös: Ei kuukauden aikana tulleita kuitteja. 



  
6.2 Taloudellinen tilanne 

- Taloudenhoitaja Emmi Ojala esittelee eritellyn taloustilanteen syyskuun       
kokouksessa. 

- Talous voi tällä hetkellä hyvin ja kaikki kevätkauden maksut on suoritettu ajallaan. 
   
12. Muut esille tulevat asiat 
Seuraava kokous. Seuraava kokous pidetään 11.9. klo 17:00 Hallitushuoneessa. Sara          
Komulainen laatii kokouksen esityslistan. 
Muut syksyn tapahtumat. 

- 6.10. järjestetään Kasvon hallituksen virkistäytyminen, jossa käsitellään vuosijuhlilta 
säästöön jääneet lahjat. 

  
13. Kokouksen päättäminen 
  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:24. 
 


