
Kasvo ry                                                                ASIALISTA 
Åkerlundinkatu 5 / Virta 
33014 Tampereen yliopisto 
Rek.nro 208.371 
_____________________________________________________________                             
Tapahtuma: 1. Pj-jaoston kokous  
Aika: ma 29.1. klo klo 18 
Paikka: Virta Hallitushuone 
 
Läsnäolijat: Marika Niittyranta, Max Liikka [poistui 18.44 (huhujen mukaan treffeille)], Eemeli 
Lahtinen, Tuomas Kauppinen (sihteeri), Elina Tulkki, Tanja Eerola ja Sakari Punnonen 

 
1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.17 
 
  
2. Asialistan hyväksyminen 
Hyväksytään 
 
3. Ilmoitusasiat 
  
ITU 
Valmistautuu henkisesti englanninkielisen linjan perustamiseen 
Kasvo 
Laulukirjoja ja kaikkee muuta hyvää hypee tiedossa 
Mentor 
Kasvisristeily työllistää, mutta into on kova 
OKA 
Perushyvä meininki 
TamAus 
TamAus odottaa innolla lähtökohtaisesti kaikkea. Äänenkäyttökoulutus auki kaikille edulaisille 
 
4. Tiedekunnan avustuksen jakamisesta sopiminen 
 
Tiedekunta jakaa tänä vuonna tiedekunnan ainejärjestöille sekä kattojärjestö Kasvo:lle yhteensä          
2500€. Keskustellaan ja sovitaan avustuksen jakamisesta järjestöjen kesken. 
 
Pj-jaosto päätti jakaa tiedekunnan avustuksen seuraavasti: 
Kasvo ry: 2000€ (yhteisiin tapahtumiin esim. LiKu-viikko ja sitsit) 
OKA ry: 125€ 
ITU ry: 125€ 
Mentor ry: 125€ 
TamAus: 125€ 
 
Edellisestä: Kasvo suosittelee ainejärjestöjä käyttämään saamansa avustussumman EDU:n        
yhteisöllisyyden kehittämiseen. Avustuksien käytöstä annetaan raportit Kasvo ry:lle seuraavan         
vuoden (2018) alussa. Avustukset tilitetään ainejärjestöille Kasvo ry:n helmikuun kokouksn jälkeen. 
 
5. Esittelytekstin kirjoittaminen 



Mentorin, OKAn ja ITUn opiskelijoilta halutaan esittelytekstit. Puheenjohtajat hoitavat,         
sähköpostissa ohjeet. 
 
6. Dekaanin kahvittelut 
Kutsuttuja ovat ainejärjestöjen puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat, edunvalvontavastaavat ja 
hallopedit. Marika tekee Facebook-ryhmään ”ilmoittautumisäänestyksen”.  
 
Kahvitteluja järjestetään klo 9-10 to 8.2., to 8.3., to 5.4. ja ke 16.5. 
 
5. Ainejärjestötilan käyttö 
 
Tiedekunnan hallituksilla sekä toimijoilla on kulkuoikeudet Virrassa sijaitsevaan ainejärjestötilaan,         
joka toimii esimerkiksi kokoustilana sekä omaisuuden säilytyspaikkana. Keskustellaan ja sovitaan          
yhteisistä toimintatavoista, joita kulkuoikeuksien haltijat sitoutuvat noudattamaan. 
 
Samat säännöt kuin ennenkin. Ei kulkuoikeudettomia hallitushuoneeseen. Ei häiritä muiden 
kokouksia, ainakaan hirveen pitkään (maalaisjärjen käyttöä lämpimästi suositaan). Yhdessä 
siivoillaan, vuoroviikkosysteemi. Yhteisenä päätöksenä sovittiin, että vanhentuneet tuotteet 
heitetään roskiin, ja jätetään laboratorioleikit teekkareille. Mikäli tuotteessa ei ole nimeä, se on 
yhteiskäytössä. 
 
6. EDULA:n käyttö 
 
Opiskelijoilla on käytössä Virran kolmannessa kerroksessa yhteisöllisen oppimisen tila EDULA,          
jonka siisteydestä huolehtiminen on järjestöjen vastuulla. Kerrataan EDULA:n käyttöön ja          
huolehtimiseen liittyvät hommat.  
 
Sama siivouslistameininki kuin tähänkin asti. Yhteisenä päätöksenä sovittiin, että vanhentuneet 
tuotteet heitetään roskiin, ja jätetään laboratorioleikit teekkareille. Mikäli tuotteessa ei ole nimeä, 
se on yhteiskäytössä. 
 
 
5. Muut esille tulevat asiat 
Keskusteltiin PJ-whatsapp-ryhmästä hyvässä hengessä. Yhteisymmärryksessä päädyttiin siihen, 
että kyseinen wa-ryhmä on puheenjohtajien vertaistukiryhmä, joka ei millään tavalla ole päättävä 
elin. PJ-jaoston virallinen viestintäkanava on FB-ryhmä. 
 
Hallitustoimijoiden maanantaikahvit viikoittaiseen kokeiluun 11-13 
 
6. Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.24 
  
 


