
KASVO ry PÖYTÄKIRJA 

Åkerlundinkatu 5 / Virta 

33014 Tampereen yliopisto 

Rek.nro 208.371 

 

 
Tapahtuma: Kasvo ry:n hallituksen joulukuun kokous 

Aika: torstai 13.12.2018 klo 16 

Paikka: Ainejärjestötila, Virta, Åkerlundinkatu 5, 33014 Tampereen yliopisto 

  

Hallituksen jäsenet: 

Eemeli Lahtinen, pj 

Liisa Äijälä, sihteeri 

Jenna Rantanen 

Miikka Mäkirinta 

 

Muut läsnäolijat: 

Sakari Punnonen 

Jere Riekkinen 

Saija Yli-Rosti 

Iiris Taubert 

 

  

1. Kokouksen avaus 

- Puheenjohtaja avaa kokouksen kello 16.06. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

- Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Ääntenlaskijoiden ja pöytäkirjan tarkastajien valitseminen 

- Valitaan ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi Jenna Rantanen ja Miikka 

Mäkirinta. 

 

4. Pöytäkirjan hyväksyminen 

- Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen 

- Hyväksytään esityslista. 

 

6. Ilmoitusasiat 

- Suuri Järjestöstartti 29.1. 

- Kasvo virkistäytyi eilen, pizza oli hyvää 

- Janne ei ole poistanut Kasvon Drivea 

 

7. Talousasiat 

- Taloudellinen tilanne 4077,16e 

- Kuitit 

- Miikka Mäkirinta 10,67 euroa Kasvon ständille 
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- Eemeli Lahtinen 5,49 euroa joulukuun kokouseväät 

- Liisa Äijälä 10 euroa hallituksen virkistäytyminen 

- Jenna Rantanen 10 euroa hallituksen virkistäytyminen 
- Ella Koskela 10 euroa hallituksen virkistäytyminen 

- Eemeli Lahtinen 10 euroa hallituksen virkistäytyminen 

- Budjetoidaan 10 euroa tiedekunnan väistyvän dekaanin Risto Honkosen 

muistamiseen. 

 

8. Edunvalvonta 

- Tiedekunnan starttitilaisuus: Esiteltiin 

- paikalla paljon opiskelijoita ja henkilökuntaa 

- tapahtumassa ei ollut tarpeeksi aikaa kysymyksille, joita kuitenkin yleisöstä nousi ja 

niitä olisi tullut enemmänkin, jos aikaa olisi ollut. Konkreettisia vastauksia tuli 

suhteellisen vähän. 

- Tulevan dekaanin tapaaminen: Pyritään tapaamaan ensi viikolla tai heti vuoden 

alussa, jotta uudet toimijat saadaan tutuksi. 

- Viimeinen Riston tapaaminen: Tammikuussa alkavia kandiryhmiä pyritään 

laajentamaan, jotta kaikki pääsisivät 

- Tiedekuntaneuvosto: Ehdotus tiedekunnan nimen säilyttämisestä torpattiin 

 

9. Toiminnantarkastaja Paula Saarisen lahja 

- Paula on toiminut Kasvon toiminnantarkastajana ja hänelle on luvattu tästä pieni 

muistaminen, jota ei ole vieläkään toimitettu.  

- Budjetoidaan Paulan muistamiseen 10 euroa. Jenna toimittaa lahjan. 

 

10. Uuden hallituksen perehdytys ja pestitestamentit 

- Keskustellaan siitä, miten toimitaan uuden hallituksen perehdyttämisen suhteen. 

Perehdytys ensi vuoden alussa. Uudet toimijat ottavat yhteyttä perehdytystä tai 

apua tarvittaessa. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

- ainejärjestöjen sähköpostilistat ennallaan ainakin aluksi 

- kulkuoikeudet säilyvät nykyisellään toistaiseksi 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 16.46. 

 

 


