
 

KASVO ry PÖYTÄKIRJA 5/2018 

Åkerlundinkatu 5 / Virta 

33014 Tampereen yliopisto 

Rek.nro 208.371 

Tapahtuma: Kasvo ry:n hallituksen toukokuun kokous 

Aika: tiistai 8.5. kello 17.00 

Paikka: Virran ainejärjestötila 

  

Hallituksen jäsenet: 

Eemeli Lahtinen, puheenjohtaja 

Liisa Äijälä, sihteeri 

Ella Koskela 

Jenna Rantanen 

Miikka Mäkirinta 

Janne Sulin 

 

 

Muut läsnäolijat: 

Sakari Punnonen 

Iiris Taubert 

  

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 17.09. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Esityslistan hyväksyminen 

Lisätään kohdaksi 7. Kopo, kohdaksi 8. KV ja kohdaksi 9. EDUappron avustushakemus. 

Hyväksytään esityslista. 

 

4. Pöytäkirjan hyväksyminen 
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Ilmoitusasiat 

● Miikka oli eilenTamyn järjestämässä GDPR-koulutuksessa Kasvon puolesta → koonti 

EDUn hallitusten FB-ryhmässä 

● Janne ei ole poistanut Kasvon Google Driveä 

● Harry Potter -sitsit menivät hyvin! Palaute pääosin hyvää, nakkilaisia olisi pitänyt 

infota paremmin järjestelyistä 

  

6. Talousasiat 

 a) Kuitit 

Punkkua, pullaa ja pulkkailua: Miikka Mäkirinta 23,47 euroa 

Toukokuun kokouseväät: Eemeli Lahtinen 7,87 euroa 

HP-sitsit ruoka, juoma, tarvikkeet: Ella Koskela 333,28 + 400,00 + 12,98 + 19,90 euroa 

HP-sitsit koristelu: Jenna Rantanen 21,85 euroa 
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 b) Taloudellinen tilanne 

Rahaa on tilillä 3185,37 euroa. Tamyn toiminta-avustus (789,30 euroa) pamahti tilille viime 

viikolla. Sitsimaksuja puuttuu vielä yksi. Sitseistä jäätiin voitolle 140,52 euroa. 

 

 

7. Kopo 

● OPS-työryhmät etenevät mainiosti, jopa paremmin kuin muissa tiedekunnissa 

● Tiedekuntajako 

○ Tiedekuntaneuvostossa ollut puhetta, että kasvatustieteiden tiedekunta 

liittyisi yhteiskuntatieteiden tiedekuntaan 

○ Kasvatustieteiden tiedekunta jäämässä pieneksi muihin verrattuna, mutta 

valmisteluryhmä on sitä mieltä, että se on okei, sillä kasvuodotusta on 

tiedekunnassa näkyvillä muun muassa koulutusviennin takia 

○ Konsistorille kuitenkin rajattu tiedekuntien määrä seitsemään 

○ Kokous lopullisesta päätöksestä 17.5. 

● Opetuksen kehittämistyöryhmä (OKE) rekrytoidaan syksyksi uudet 

opiskelijaedustajat 

● HOPSauksen ja tuutoroinnin kehittämistyöryhmä tulossa, painottuu nimenomaan 

fuksivuoden jälkeiseen opiskeluaikaan 

● Tiedekuntajärjestöjen miitti tulossa syksylle 

● Eemeli esitteli Kasvon toimintaa SOCin väelle, mukana myös JKY:n ja Vicon edustaja 

8. KV 

Marika ottaa yhteyttä ainejärjestöjen kv-vastaaviin ja aloittaa yhteistä keskustelua muun 

muassa siitä, että Kasvo voisi huolehtia kv-tuutoroinnin budjetista 

 

9. EDUappron avustushakemus 

Asia: “EDUn tuutorit hakevat rahallista avustusta 10.9. järjestettävään EDUapproon 230€. 

Tällä rahalla katettaisiin tapahtumaan osallistuville jaettavat haalarimerkit (180€) sekä 

kolmelle parhaalle joukkueelle jaettavat palkinnot (50€). EDUappro on suuri kaikille 

kasvatustieteiden fukseille ja auskuille järjestettävä tapahtuma, jolloin se tutustuttaa eri 

kasvatustieteiden opiskelijoita toisiinsa ja luo yhtenäisyyttä EDUn sisälle. Kasvo on myös 

enemmän kuin tervetullut pitämään rastia EDUapprossa ja TamAus on jo sanonut pitävänsä 

rastin, jolloin myös fuksittomat aine- ja kattojärjestöt EDUn sisällä tulevat fukseille tutuiksi. 

Sen takia koemme, että tapahtuma täyttää hyvin vaatimukset, jota avustushakemuksessa 

vaaditaan.” 

 

Päätös: Hyväksytään avustushakemus. 

 

10. Seuraavan kokouksen ajankohta 

Alustavasti seuraava kokous on 28.8. kello 18.00 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

● GDPR: Tehdään Driveen kooste kaikista henkilölistoista ja rekisteriseloste jokaisesta 

listasta 

● Tavataan hallituksen kanssa kesällä 
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12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.00. 


