
Kasvo ry  PÖYTÄKIRJA 
Åkerlundinkatu 5 / Virta 
33014 Tampereen yliopisto 
Rek.nro 208.371 
___________________________________________________________________  
Tapahtuma: Kasvo ry:n sääntömääräinen syyskokous 
Aika: Maanantai 6.11.2017 klo 18:00.  
Paikka: Virta 120 
  
Läsnäolijat: Eemeli Lahtinen, Sakari Punnonen, Janne Sulin, Emmy Ojala, Juho Uusitalo, 
Juho Hermanni Kuivanen, Jenna Rantanen, Elina Tulkki, Miikka Mäkirinta, Tomi Husu, Jere 
Riekkinen, Ella Koskela, Marika Niittyranta, Liisa Äijälä ja Sara Komulainen 
  
1. Kokouksen avaus 
 
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.10. 
  
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
 
Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle sähköpostilla maanantaina 30.10.2017. 
Päätös: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

  
3. Esityslistan hyväksyminen 
 
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi.  
Päätös: Vaihdetaan kohtien 6 ja 7 paikka. Hyväksytään esityslista muutoksineen. 
  
4. Kokouksen järjestäytyminen 
 
4.1. Kokouksen puheenjohtajan valinta 
Päätös: Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Sara Komulainen 
4.2. Kokouksen sihteerin valinta 
Päätös: Valitaan kokouksen sihteeriksi Marika Niittyranta 
4.3. Pöytäkirjantarkastajien valinta 
Päätös: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Janne Sulin ja Sakari Punnonen 
4.4. Ääntenlaskijoiden valinta 
Päätös: Valitaan ääntenlaskijoiksi Elina Tulkki ja Tomi Husu 
 
5. Ilmoitusasiat 
 

- ei ilmoitettavaa. 
 
Emmy Ojala poistui kokouksesta. 
 
6. Kasvo ry:n vuoden 2018 toimintasuunnitelman hyväksyminen (liite) 



Esitys: Lisätään kohtaan Talous tiedekunnan avustuksen käyttöä koskeva tarkennus: 
Mahdolliset tiedekunnalta saadut avustukset Kasvo ry jakaa tasavertaisesti kaikille Kasvo 

ry:n   jäsenjärjestöille   järjestöjen   jäsenmäärien   mukaan    käytettäväksi tiedekunnan 
yhteisöllisyyden edistämiseen. (Lisäys kursivoituna.) 
Päätös: Hyväksytään Kasvo ry:n vuoden 2018 toimintasuunnitelma muutoksineen. 
  
7. Kasvo ry:n vuoden 2018 talousarvion hyväksyminen (liite) 
 
Päätös: Hyväksytään Kasvo ry:n  vuoden 2018 talousarvio. 
  
8. Toimikauden 2018 hallituksen puheenjohtajan valitseminen 
 
Esitys: Esitetään hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2018 Marika Niittyrantaa ja Eemeli 
Lahtista. 
Päätös: Valitaan puheenjohtajaksi ääntenenemmistöllä Marika Niittyranta. 
  
9. Toimikauden 2018 hallituksen varapuheenjohtajan valitseminen 
 
Esitys: Esitetään hallituksen varapuheenjohtajaksi kaudelle 2018 Eemeli Lahtista ja Liisa 
Äijälää. 
Päätös: Valitaan varapuheenjohtajaksi ääntenenemmistöllä Eemeli Lahtinen. 
 
10. Toimikauden 2018 hallituksen jäsenten (1-6) valitseminen 
 
Esitys: Esitetään hallituksen jäseniksi kaudelle 2018 Liisa Äijälää, Miikka Mäkirintaa, Ella 
Koskelaa, Janne Sulinia ja Jenna Rantasta. 
Päätös: Hyväksytään esitys. 
 
11. Toiminnantarkastajien valinta kaudelle 2018 
 
Esitys: Esitetään toiminnantarkastajiksi kaudelle 2018 Jere Riekkistä ja Elina Tulkkia sekä 
heidän varajäsenekseen Sakari Punnosta. 
Päätös: Hyväksytään esitys. 
 
12. Muut esille tulevat asiat 
 

- Ei muita esille tulevia asioita. 
  
13. Kokouksen päättäminen 
  
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10. 
 
 


