
KASVO ry                                        PÖYTÄKIRJA 

Åkerlundinkatu 5 / Virta 

33014 Tampereen yliopisto 

Rek.nro 208.371 

 

 

Tapahtuma: KASVO ry:n tammikuun kokous 

Aika: 14.1.2019 klo 18:00 

Paikka: Ainejärjestötila, Åkerlundinkatu 5, 33100 Tampere 

                  

Hallituksen jäsenet: 

Jere Riekkinen (puheenjohtaja) 

Sakari Punnonen 

Elina Tulkki 

Saija Yli-Rosti 

Milla Merinen 

 

Muut paikallaolijat: 

Eemeli Lahtinen 

Tuomas Kauppinen 

Max Liikka 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.06. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Ääntenlaskijoiden nimeäminen 

Ääntenlaskijoiksi ja pöytäkirjan tarkastajiksi ehdotettiin Milla Merinen ja Saija Yli-

Rosti. Päätettiin. 

 

4. Pöytäkirjan hyväksyminen 

Viime kokouksen pöytäkirja on tarkastettu pöytäkirjan tarkastajien toimesta. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Lisätään kohdaksi 8. edunvalvonta ja kopoasiat. Numerointi muutetaan vastaamaan 

uutta järjestykseksi. 

Pöytäkirjan tarkastajat valittiin kohdassa 3.  

Hyväksytään pöytäkirja muutoksineen. 

 

6. Ilmoitusasiat 

 TamAus on järjestäytynyt 
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 ITU järjestäytyy 16.1. 

 Mentor järjestäytyy 16.1.  

 OKA järjestäytyy 17.1. 

 Kasvo järjestäytyi 14.1. ennen tammikuun kokousta. 

 

Janne Sulin saapui kokoukseen 18.17. 

 

7. Talousasiat 

Tilin käyttöoikeuksia ei ole vielä siirretty uusille toimijoille, joten seuraavassa 

kokouksessa luvassa tarkemmin taloudellisesta tilanteesta. 

Kokouseväisiin käytettiin 12,40e.  

 

 

8. Edunvalvonta ja kopoasiat 

-Edunvalvontavastaavien perehdytys on aloitettu ja keskusteluyhteys vanhoihin 

vastaaviin pidetään yllä. Yhteys tiedekunnan ja yliopiston edunvalvonnan kannalta 

tärkeisiin henkilöihin pyritään luomaan mahdollisimman nopeasti. Tammikuu on 

uusissa tiedekunnissa ja koko yliopistossa järjestäytymisen aikaa, joten Kasvo pyrkii 

olemaan kuulolla ja luomaan tarvittavat yhteydet. 

-Kupillinen kopoa -tapahtuma järjestetään 22.1.  klo 12-14 Lisätietoja on tulossa 

myöhemmin. Kasvon edunvalvontavastaavat osallistuvat mahdollisuuksie mukaan. 

-Edun kopojaosto pyritään kutsumaan kasaan helmikuussa, kun edunvalvontatahot 

ovat järjestäytyneet. 

-TREY hakee opiskelijaedustajia koulutusneuvostoon, yhteiskunnallisen 

vuorovaikuttamisen neuvostoon (YVVneuvosto), muutoksenhakulautakuntaan ja 

kahteen tiedekuntaneuvostoon, joista toinen on Kasvatustieteen ja kultuurin 

tiedekuntaneuvosto. Opiskelijaedustajien täydennyshaku on käynnissä 14.1.-31.1. 

Edunvalvontavastaavat tiedottavat asiasta Kasvon medioiden kautta. 

 

 

9. Tapahtumat 

 EDU:n hallitushuoneen siivouspäivää ehdotettu. Ideana on, että jokaisesta 

EDU:n järjestöstä muutama henkilö kokoontuisi siivoamaan hallitushuoneen 

sekä valittaisiin yksi organisoija koko tapahtumalle Kasvosta. Keskusteltiin, 

että järjestöjä tulisi informoida ajoissa ja ajankohdan tulisi olla ilta-aikaan. 

Mahdollisesti voisi neuvotella vaksien kanssa, että saisi siivota yli klo 20. 

Lisäksi voisi siivota ainejärjestöjen varaston. Palkintona siivoajille pizzaa.  

Asiaa lähdetään selvittämään ja alustavasti suunnittelemaan, joten palataan 

seuraavassa kokouksessa. 
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 Hallitus keskusteli, että järjestetään tänä vuonna sitsit ja mahdollisesti vujut. 

Asiaan palataan seuraavassa kokouksessa. EDUstusvastaava Janne luvannut 

perustaa tapahtumavastaavien viestintään facebookryhmän. 

 

10. Käytännön järjestelyt 

● Hallituksen sisäinen viestintä 

Telegram- ryhmä 

● Kasvon ulkoinen viestintä 

Kasvon facebooksivu, ainejärjestöjen sähöpostilistat hallitusten 

sähköpostilistojen kautta. Lisäksi ulkoiseen veistintään käytettävissä Kasvon 

blogi ja instagram, päävastuuseen näistä keskusteltiin viestintävastaava Tanja 

Eerolaa.  

Kasvon hallituksen sähköpostilistan kanssa tällä hetkellä ongelmia. Tekniset 

ongelmat johtuvat todennäköisesti uuden yliopiston teknisestä 

siirtymävaiheesta, selvitetään ja luodaan mahdollisesti uusi sähköpostilista 

mahdollisimman pian. Asiasta tiedotetaan jäsenjärjestöille. 

● Kuittien hyväksyminen 

Käydään tarkemmin läpi seuraavassa kokouksessa. Kasvon taloudenhoitaja 

Sakari tarkentaa käytännöt. Kuitit hyväksytään aina seuraavassa kokouksessa. 

● Avustushakemusten vastaanottaminen 

Kasvon nettisivuilla on avustushakemuksen ohje, jonka hallitus tulee 

päivittämään. Ohjeen mukaan avustushakemus toimitetaan Kasvon 

hallitukselle. Koska Kasvon hallituksen sähköpostilistan kanssa on toistaiseksi 

teknisiä ongelmia, ehdotettiin, että avustushakemukset tulisi ensisijaisesti 

toimittaa Kasvon puheenjohtajalle Jere Riekkiselle sähköisenä. Lisäksi 

fyysinen versio hakemuksesta allekirjoitettuna tulisi aina laatia Kasvon 

kirjanpitoa varten. Hakemus tulee jättää tulostettuna ja allekirjoitettuna 

hallitushuoneen edessä olevaan ainejärjestöjen postilaatikkoon. Tämä on 

ehtona rahojen saamiselle, mutta kokouksessa käsittelyä varten riittää että 

sähköinen versio hakemuksesta on kokoukseen mennessä hallituksella.  

 

Päätettiin, että hallitus päivittää nettisivujen avustushakemusten ohjeen sekä 

informoi järjestöjä siitä, ettei Kasvon hallituksen sähköpostilista toimi 

toistaiseksi. 

● Pöytäkirjojen tarkastaminen ja lähettäminen 

Pöytäkirjat tarkastetaan seuraavassa kokouksessa. Pöytäkirjat julkaistaan 

Kasvon verkkosivuilla sekä tallennetaan pdf- muodossa Kasvon hallituksen 

Driveen.  

● Kokousten ajankohdat 
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Hallitus sopii kokousten ajankohdista ja tiedottaa niistä. 

● Esityslista: Hallitus laatii yhdessä esityslistan ja se julkaistaan kokouskutsun 

mukana. 

● Kokouskutsu: Viikkoa ennen kokousta facebookissa sekä sähköpostilla 

ainejärjestöjen hallituksille. Toivotaan Kasvon näkyvyyden ja 

lähestyttävyyden kannalta, että hallitukset jakaisivat kokouskutsuja 

jäsenistölleen järjestöjen listoilla. 

● Hallitusesittelyt ja kuvat 

Tehdään mahdollisimman pian, tammikuun aikana Kasvon nettisivuille. 

Teemaksi kuville ja esittelyihin ehdotettu pelikorttiteemaa, jota Sakari on 

luonnostellut. Hallitus sopii tarkemmin. 

● Piuhat 

Koetaan tarvetta toiselle HDMI-piuhalle hallitushuoneen televisiolle sekä 

antennipiuhaa. Television käyttö sujuvoituisi. Taloudellinen panostus 

piuhoihin ei ole suuri. Myös chromecastin hankinnasta keskusteltiin. Hallitus 

koki kuitenkin että asiaa on syytä vielä miettiä, selvittää hintoja ja palata 

asiaan. 

● Laulukirja 

Kasvon laulukirjaprojekti jäi viime vuonna kesken, joten tänä vuonna 

tarkoitus viedä loppuun. Laulukirjan ideana olisi alkuperäisen suunnitelman 

mukaan, että se pitäisi sisällään kaikkien ainejärjestöjen lauluja ja että se olisi 

kaikkien ainejärjestöjen ostettavissa. Miikka Mäkirinta on ilmaissut 

kiinnostuksensa vetää projektia. Hallitus vahvistaa tämän ja sopii Miikan 

kanssa tarkemmin käytännön etenemisestä. 

● Kauppakortti 

Esim. ITU:lla käytössä kauppakortti, jolla voi ostaa järjestön laskuun (ITU:lla 

Tullintorin K-Markettiin). Tämä sujuvoittaa rahaliikennettä. Hallitus pitää 

ideaa hyvänä ja lähtee taloudenhoitajan voimin kartoittamaan kauppakortin 

hankkimisen mahdollisuutta Kasvolle esim. Tullintorin K-Markettiin.  

 

 

11. Tilioikeuksien siirto uudelle taloudenhoitajalle ja puheenjohtajalle 

Kasvo ry:n taloudenhoitaja ja puheenjohtaja vaihtuivat hallituskaudelle 2019. 

Taloudenhoitaja Liisa Äijälällä ja puheenjohtaja Marika Niittyrannalla on ollut laajat 

käyttöoikeudet Kasvo ry:n tilin käyttöön. Tilin laajat käyttöoikeudet siirretään 

vuoden 2019  puheenjohtaja Jere Riekkiselle ja taloudenhoitaja Sakari Punnoselle.  

Henkilötunnukset erillisenä liitteenä. 

 

12. Kahvia, teetä ja maitoa kansalle. 
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On ehdotettu, että hommataan kahvia, teetä, maitoa ja kauramaitoa hallitusten 

käytettäväksi Edulaan. Hallitus keskusteli tarpeesta sekä mahdollisesta 

sponsorisopimuksesta (esim. Cortex ry:llä on, joten heiltä voi tiedustella vinkkejä 

tähän).  

Päätetään, että aletaan selvittämään ja tiedustelemaan, mistä saataisiin ilmaisena 

sponsorina kyseisiä tuotteita. Puheenjohtaja Jere päävastuussa tästä. 

 

13.  Kassalipas/kassakaappi 

On ehdotettu, että hommataan Kasvo ry:lle kassalipas tai kassakaappi, jossa voidaan 

säilyttää Kasvon käteistä. Perusteluna on, ettei Kasvon kaapissa ole tällä hetkellä 

käteiselle selkeää säilytyspaikkaa. Alle 20 eurolla saa toimivan kassalippaan. Hallitus 

päätti, että taloudenhoitaja Sakari hankkii. Budjetiksi päätettiin korkeintaan 20 

euroa. 

 

 

14. Tutustumista kaikkien ainejärjestöjen hallitusten kesken 

On ehdotettu, että järjestetään yhteinen tapahtuma Edun hallituksille, jotta voidaan 

ryhmäytyä ja saadaan vuoden yhteistyö käynnistettyä hyvin. Sinne voisi kutsua myös 

ylioppilaskunnan hallituksen edustajia, ainakin Kasvon TREY-järjestökummin Merven.  

 

Hallitus keskusteli tapahtuman järjestämisestä, sen luonteesta ja tilasta. Tulisi olla 

mahdollisimman pian. Paikoiksi keskusteltiin baareja, joiden kanssa voisi neuvotella 

tilan ja jatkot, sekä kerhotiloja. Tulisi ennen kaikkea olla hauska, matalan kynnyksen 

tapahtuma kaikille EDUn hallitustoimijoille ryhmäytymistä varten.  

 

Hallitus päätti järjestää kyseisen tapahtuman alkukeväästä, mutta konsepti sekä 

paikka vaativat vielä pohdintaa. Hallitus aikoo esimerkiksi kartoittaa mitä hallitukset 

haluavat, esimerkiksi facebookin kautta, sekä suunnitella hallituksen kesken 

seuraavaan kokoukseen mennessä. Päävastuussa Janne. Budjetiksi tapahtumalle 

hallitus päätti 150 euroa maksimissaan.  

 

15. Muut esille tulevat asiat 

● Kasvon kaappi täytyy siivota. Hallitus sopii tästä. 

● Hallitushuoneen ja Edulan (pl. TamAus) siivouslistat hallitusten kesken 

tehdään hallitushuoneeseen 

● KV-profilointi vaatii mietintää. Kasvolla ei omia vaihto-opiskelijoita. Kasvon 

rooli voisi olla viestinnässä viestiä myös englanniksi (blogi ja muut sosiaalisen 

median kanavat). KV-vastaava Milla aikoo perustaa järjestöjen KV-vastaaville 

”Kasvon KV-jaosto” ryhmän Telegramiin yhteisen ja kootun viestinnän 
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aloittamiseksi. Kasvon rooli siis kattojärjestönä KV-toiminnan 

yhteentuominen. 

● Kasvon pj-jaoston ensimmäinen kokoontuminen on pian. Uusille 

puheenjohtajille on luotu Telegram- ryhmä. Jaoston tarkoituksena on 

keskustella ja jakaa kuulumisia epävirallisesti, sekä pitää yhteyttä 

säännöllisesti dekaaniin ja muihin tiedekunnan tahoihin, kuten 

opintopäällikköön.  

● Kokouksien esityslistoihin voitaisiin lisätä kohta ”Vastuualueiden kuulumiset” 

jotta jokainen hallituksen jäsen voisi aina kokouksissa kertoa, mitä on tehnyt 

tai suunnittelee tekevänsä.  

 

16. Seuraava kokous 

Hallitus päättää myöhemmin helmikuun kokouksen ajankohdan ja tiedottaa siitä. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.53. 

 

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja       Sihteeri 

Jere Riekkinen       Elina Tulkki 

 

 

 

 

Pöytäkirjan tarkastaja      Pöytäkirjan tarkastaja 

Milla Merinen       Saija Yli-Rosti 


