
Kasvo ry                                                                PÖYTÄKIRJA 
Åkerlundinkatu 5 / Virta 
33014 Tampereen yliopisto 
Rek.nro 208.371 
_____________________________________________________________  
Tapahtuma: Kasvo ry:n lokakuun kokous 
Aika: 2.10.2017 klo 17:00-18:00 
Paikka: Åkerlundinkatu 5, 33100 Tampere / Ainejärjestötila 
  
Hallituksen jäsenet: 
 Sara Komulainen (läsnä) Emmy Ojala (poissa) 

Hermanni Kuivanen (läsnä) Tomi Husu (poissa) 
Juho Uusitalo (läsnä) Eemeli Lahtinen (läsnä) 
 

  
Muut läsnäolijat: Sakari Punnonen 
  
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:07. 
  
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
  
3. Esityslistan hyväksyminen 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös: Lisätään esityslistaan kohta 11. Virkistäytymisestä päättäminen. Hyväksytään 
esityslista muutoksineen. 
 
4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja ääntenlaskijoiden nimeäminen 
Esitys: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 
Päätös: Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. Ääntenlaskijoita ei tässä kokouksessa 
nimetä. 
 
6. Ilmoitusasiat 
  
PJ 
  
Kopo 

- Opetussuunnitelmatyöryhmien haut ovat auki 6.10. asti. Työryhmiä on yhteensä         
kuusi ja niihin haetaan opiskelijaedustajia kaikista koulutusohjelmista. 

- Vakan yliopisto-opettajan valmistelutyöryhmään valittiin Oona Eho. 
- Kumppanuustyöryhmään valittiin Pipsa Leikas (ELO) ja Iina Heinonen (ELO). 
- Opetusharjoittelutyöryhmään valittiin Veera Kerosuo (LO). 
- Dekaanilta on tullut pyyntö kerätä työryhmän Edulan kehittämistä varten. Pyynnössä          

ei kerrottu, millaisesta kehittämisestä on kyse. Kasvo ry pyrkii löytämään työryhmän           



edustajat hallitusaktiiveista, sillä he tietävät parhaiten tilaan liittyvän keskustelun         
historian. 

 
Kv 

- Aiemmin tässä kuussa Kasvon PJ-jaosto kokoontui keskustelemaan       
KV-opiskelijoiden liittymisestä ainejärjestöihin. Pj-jaostossa päätettiin yksimielisesti,      
että KV-opiskelijat saavat liittyä ainejärjestöjen omien sääntöjen rajoissa vapaasti         
ainejärjestöihin. KV-opiskelijoiden edunvalvonnasta huolehtii Kasvo, jolloin kaikki       
edunvalvonnalliset asiat ohjataan suoraan Kasvo ry:n kopovastaaville. KV-opiskelijat        
ovat tervetulleita kaikkiin ainejärjestöjen tapahtumiin huolimatta siitä, ovatko ne         
avoimia vai tarkoitettu vain jäsenille. 

 
7. Talousasiat 
  
7.1 Kuittien hyväksyminen 
Asia: Kuukauden aikana tulleiden kuittien hyväksyminen. 
Esitys: Hyväksytään kuitit. 
Päätös: Ei kuitteja. 
  
7.2 Taloudellinen tilanne 
  
8. Uuden laminointikoneen hankkiminen 
Asia: Kasvo ry:lle on tullut pyyntö hankkia uusi, toimiva laminointikone ainejärjestötilaan.           
Vanha laminointikone lakkasi toimimasta vuoden alusta, jonka seurauksena siitä ei ole enää            
ollut kenellekään hyötyä. 
Esitys: Kasvo ry hankkii uuden laminointikoneen ja hävittää vanhan koneen          
asianmukaisesti. 
Päätös: Selvitetään onko vanhan koneen takuu vielä voimassa. Mikäli näin ei ole, kysytään             
onko yliopistolla ylimääräistä laminointikonetta tai ostetaan uusi. Uuden koneen         
mahdolliseen hankintaan varataan max. 100 €. Tehtävästä ottavat vastuun Hermanni          
Kuivanen ja Juho Uusitalo. 
 
9. Kasvon syyskokous 
Asia: Syyskokouksen aika lähestyy myös Kasvolla. Sovitaan yhdessä kokouksen aika ja           
keskustellaan esimerkiksi toimintasuunnitelman teosta sekä hallitusrekrystä. 
 
Esitys: Kasvo järjestää syyskokouksen 6.11. klo 18:00. Ennen syyskokousta järjestetään          
Kasvon ständi Virran ala-aulassa 31.10. klo 10:00-14:00. Toimintasuunnitelma laitetaan         
Kasvon driveen muokattavaksi ja sen kirjoittaa puhtaaksi Sara Komulainen. 
 
10. Kasvon sitsit tammikuussa 2018 
Asia: Kasvon sitsit tammikuussa 2018. Kasvo ry:lle on tullut pyyntö pohtia koko EDU:n             
yhteisten sitsien järjestämistä tammikuulle 2018. Asiaa hoitaa eteenpäin Hermanni Kuivanen          
ja Juho Uusitalo. 
Esitys: Hermanni Kuivanen ja Juho Uusitalo ottavat hoitaakseen Kasvon sitsien          
järjestäminen tammikuulle. 



Päätös: Hyväksytään esitys. 
 
11. Virkistäytymispäivän päättäminen 
Asia: Virkistäytymisestä tehtiin viime kokouksen jälkeen Doodle. Katsotaan vastaukset ja 
päätetään aika lopullisesti. 
Esitys: Järjestetään virkistäytyminen 2.11.. 
Päätös: Hyväksytään esitys. 
 
12. Muut esille tulevat asiat 

- Ei muita esille tulevia asioita. 
  
13. Kokouksen päättäminen 
  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:56. 


