
KASVO ry                                        PÖYTÄKIRJA 

Åkerlundinkatu 5 / Virta 

33014 Tampereen yliopisto 

Rek.nro 208.371 

 

 

Tapahtuma: KASVO ry:n helmikuun kokous 

Aika: 14.2.2019 klo 18:00 

Paikka: Virran ainejärjestötila, Åkerlundinkatu 5, 33100 Tampere 

 

Hallituksen jäsenet: 

Jere Riekkinen, puheenjohtaja 

Saija Yli-Rosti 

Elina Tulkki 

Milla Merinen 

Sakari Punnonen 

Janne Sulin 

 

Muut paikallaolijat: 

Eemeli Lahtinen 

 

                  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 18.12. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Ääntenlaskijoiden nimeäminen 

Ehdotetaan Sakari Punnosta ja Janne Sulinia, hyväksytään. 

 

4. Pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Lisätään kohta 12. Avustushakemus, sekä täydennetään kohtaa 10. muilla 

hankinnoilla. 

Hyväksytään esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksineen ja muutetaan 

numerointi vastaamaan uutta järjestystä. 

 

 

6. Ilmoitusasiat 
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 Itu päätti kokouksessaan tiistaina 12.2. alkaa työstämään omaa laulukirjaa sen 

lisäksi, että osallistuu EDU:n yhteiseen laulukirjaan. 

 Miikka Mäkirinta on kiinnostunut tekemään EDU:n laulukirjaa, alustava 

aikataulu laulukirjalle kesällä. Miikkaan ollaan yhteydessä ja suunnitellaan 

deadline. 

 Kasvo on kutsuttu pitämään rastia OKA:n kostajaisiin 21.3. Päivämäärä 

hallituslaisille hankala, pidetään kutsu mielessä. Vastaavat tapahtumat 

rastinpidon merkeissä ovat Kasvolle hyvä sauma tavoittaa fukseja. 

 TREYn järjestökahveilla 13.2. oli paikalla Kasvon edustajia. Tilaisuudessa 

tiedotettiin toiminta-avustushausta ja Wapusta 2019, sekä ohjeistettiin 

turvallisuus- ja tila-asioista. Toiminta-avustushaut, projektituet jne. haetaan 

jatkossa Tahlo-järjestelmän kautta, joka otetaan käyttöön mahdollisesti 

huhtikuussa. Toiminta-avustushaun kriteerit muotoutumassa, Kasvon täytyy 

pohtia kriteerien sovellettavuutta ei-sisäänotollisena järjestönä. Haettavissa 

tarvehankintainen ja kannustava avustus. Häirintäyhdyshenkilöinä 

tapahtumiin ohjeistettiin käyttämään TREYn häirintäyhdyshenkilöitä, joiden 

sähköpostiosoitteet saatiin laitettavaksi tapahtumien yhteyteen. 

Yhdenvertaisuusohjeistus järjestöille tulossa, sitsiohjeistus on TREYn 

nettisivuilla. TREYn Wappu alkaa 15.4. 

 Hyvää ystävänpäivää! #rakasvo 

 

7. Talousasiat 

● Jere maksoi PRH:lle 20€ ilmoittaessaan Kasvon uudet nimenkirjoittajat sinne. 

● Kokouseväisiin 8,80€, Saija Yli-Rosti. 

● Sakari Punnonen osti Kasvolle kassalippaan, 14,95€.  

● Tilinkäyttöoikeudet on siirretty taloudenhoitaja Sakari Punnoselle ja 

puheenjohtaja Jere Riekkiselle. 

● Tilillä 4085,84€, sis. tiedekunnan avustus 2500€. Puheenjohtajajaosto sopii 

rahan jakamisesta ainejärjestöille. Sis. myös 200€ EDU:n luontokerhon rahoja 

RaTaTa ry:ltä, jotka tulevat siirtymään luontokerholle esimerkiksi tarpeen 

mukaan hakemalla käyttöön vuoden mittaan. 

● Sakari Punnonen aikoo tehdä hallitukselle maksupohjan ostosten tekemistä ja 

rahojen korvausta varten. Maksupohjasta ilmenee rahankäytön lupa, kohde, 

ym. yhtenäisesti.  

● Keskusteltiin matkakortin hankkimisesta, jotta hallituslaisten pakolliset 

vierailut koulutustilaisuuksiin ja muihin pakollisiin edustustehtäviin kauemmas 

kuin keskustaan korvataan hallitukselle. Esim. taloudenhoitajan koulutus 

Hervannassa, joka on vaatimuksena TREYn järjestöavustuksen saamiselle. 

Päätettiin, että hankitaan kortti ja laaditaan ensi kokoukseen sen käytölle 
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tarkat säännöt ensi kokoukseen, jonka jälkeen korttia aletaan käyttämään. 

Saija laatii säännöt.  

 

8. Tapahtumat 

● EDU:n hallitushuoneen siivouspäivä 

○ Siivouspäivän järjestämisestä keskustellaan seuraavassa PJ-jaoston 

kokouksessa, sillä puheenjohtajien olisi hyvä olla paikalla tai valtuuttaa 

paikalle joku joka järjestöstä. Täytyy siivota kaikki turha pois, jotta 

saadaan tilaa, joten kaikkien järjestöjen mielipiteitä omien tavaroiden 

kohtalosta tarvitaan. 

● Vuosijuhlat 

○ Kevät alkaa olla pitkällä ja aikataulut tiukat, keskusteltiin jos vuosijuhlat 

olisivat syksyllä fuksiviikkojen jälkeen hauskana, fukseja osallistavana 

tapahtumana. Alustava suunnitelma ajankohdalle on syyskuun 

viimeinen viikko.  Tapahtuman agenda on vujusitsit.  

● EDU:n Hallitusten illanvietto/ryhmäytyminen 

○ Janne on organisoinut tapahtumavastaavien facebookryhmän, EDUn 

Tapahtumahautomon, jossa muut järjestöt kannattivat hengailuiltaa 

kerhotilassa. Ehdotettu tilaksi Hervannan Pirkka 6 –kattosaunatilaa, 

jossa paljon tilaa, hienot maisemat ja mahdollisuus saunoa. Elina ottaa 

tilaan yhteyttä ja selvittää sen varaamista. Jere tekee päivämääristä 

doodlen ensin hallitukselle jotta mahdollisimman moni pääsisi paikalle, 

sekä sen jälkeen doodlen myös muiden järjestöjen hallituksille 

päivästä. Janne laatii hienon facebooktapahtuman. Todennäköisesti 

maaliskuussa. Viime kokouksessa budjetiksi päätettiin max.150€.  

 

Liisa Äijälä ja Tuomas Kauppinen saapuivat kokoukseen klo 19.09. 

 

9. Vastuualueiden kuulumiset 

PJ:  

 Dekaanin ja johtoryhmän opiskelijatapaaminen. Etsitään työryhmiin 

opiskelijajäseniä, koulutuksen ohjausryhmään yhtä opiskelijaedustajaa 

Kasvon järjestöistä ja tutkinto-ohjelman suunnitteluohjelmaan joka 

järjestöstä yhtä opiskelijaedustajaa. Kasvon tulee avata tästä haku 

mahdollisimman pian. Seuraava johtoryhmän tapaaminen on 

maanantaina 18.2. klo 9.  

 Puhuttiin LiKu-viikosta (Liikunta- ja kulttuuriviikko), laadittiin 

jäsenistöille kysely jonka perusteella konseptia päätettiin jatkaa myös 

tänä keväänä. Kasvon tapahtumahautomoon koppia. 
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KV:  

 KV-jaoston tapaaminen oli 5.2., jossa paikalla järjestöjen kv-vastaavia.  

Päätettiin järjestää International Cafe 18.2. klo 11-15 Edu’s Cafeessa, 

kv-koordinaattori Sari Hyttinen pitää vaihtoonhausta infon, 

tilaisuudessa rekrytään lisäksi kv-tuutoreita. Kv-tuutorien haku on auki, 

hakekaa!  

 Alussa Kv-toiminnan agenda Kasvossa on jäsenjärjestöjen kv-

toimintaan osallistuminen tuutorirekryssä ja tapahtumien 

järjestämisessä. Kv-toiminnan kehittäminen EDUssa kaikkien 

järjestöjen kesken yhteisesti on tärkeää, hallitusten kv-vastaavien 

yhteistyö ja tapaamiset koettu hyvin toimiviksi ja hedelmällisiksi. 

Edunvalvonta:  

 Kopojaoston 1. tapaaminen on 18.2. klo 16 hallitushuoneessa. 

Kopovastaavia ja hallopedeja on tavoitettu EDU:n hallitusten 

telegramista sekä facebookryhmästä ”Kasvon koporyhmä 2019”, joka 

toimii jaoston virallisena viestintäkanavana tällä hetkellä. 

Ensimmäisessä kokouksessa sovitaan käytännöistä ja loppukevään 

kokouspäivistä. Keskustellaan myös edunvalvontatapahtumasta tai 

muista keinoista lähestyä järjestöjen jäsenistöä. Jaoston kokouksiin 

ovat kaikki järjestöjen kopo- ja edunvalvontavastaavat, aiheesta 

kiinnostuneet sekä tiedekunnan hallopedit ja työryhmien jäsenet 

lämpimästi tervetulleita.  

 Seuraava TREYn Kupillinen kopoa-tapahtuma järjestetään 19.2. klo 12 

Virrassa, jonne molemmat Kasvon edunvalvontavastaavat osallistuvat.  

 Tiedekuntajaostoon saatiin neljä varajäsentä täydennyshaussa eli haku 

onnistui hyvin!  

 TREYn kopo ja sopo-sähköpostilistoille sekä telegramryhmiin liitytty 

tiedonkulun takaamiseksi.  Muutenkin tiivis yhteistyö TREYhyn 

erityisesti hallituksen EDUlaisen Jenna Rantasen kautta. 

Edustus:  

 Jannen toimesta tapahtumavastaavat ja tuutorvastaavat on kerätty 

yhteiseen facebookryhmään ”EDU:n tapahtumahautomo”, ja pöhinä 

on hyvä.  Keskusteltu esim. Kasvon illanvietosta hallitusten 

ryhmäytymiselle sekä LiKu-viikon tulevaisuudesta ja kehittämisestä. 

 

 

Liisa Äijälä poistui kokouksesta klo 19.20. 
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10. Kahvia kansalle ja muut hankinnat 

● Meiraan ja Pauligiin oltiin yhteydessä kahviyhteistyön merkeissä. Paulig lupasi 

lähettää kahvia. 

● Keskustellaan, että ryhdytään hankkimaan Edulaan kahvia, teetä ja maitoa. 

Päätetään, että hankitaan tukusta. 

● Päätettiin myös hankkia saippuoita ja rättejä Edulan ja hallitushuoneen 

keittiönurkkauksiin, sillä niistä on tullut toive Kasvolle. Sovitaan 

toteuttamisesta mahdollisimman pian tarkemmin Telegramissa. 

 

 

11. SOOL ja SKOL jäsenyys 

 Keskustellaan siitä tulisiko Kasvon liittyä SOOLiin ja SKOLliin, jotta voitaisiin 

kouluttautua enemmän, verkostoitua paremmin ja saada näiden järjestöjen 

hyödyt.  

 SOOLiin ja SKOLiin voidaan olla yhteydessä olisiko jäseneksi liittyminen 

mahdollista, jonka jälkeen selvitetään Kasvon jäsenjärjestöjen mielipide 

asiasta.  

 Asiasta voidaan tehdä esitys ja päätös yhdistyksen kevätkokouksessa, johon 

mennessä edellä esitetyt alustavat selvitykset ja keskustelut. 

 

12. Avustushakemus: Ylätaso-symposium 

Ylätaso-symposium hakee Kasvolta 160€ avustusta kevään keskusteluiltojensa 

tarjoiluihin, avustushakemus pöytäkirjan liitteenä. Ylätaso on opiskelijoiden voimin 

järjestettävä kasvatustieteellinen keskusteluareena, joka on kaikille avoin ja ilmainen. 

Se tuo yhteen tieteentekijöitä yliopistoyhteisöstä kasvatustieteen alalta. Hallituksen 

mielestä tuetaan toimintaa ja maksetaan pyydetty 160€ tarjoiluihin. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

 Kevätkokous huhtikuun alussa. 

 Kasvon TREY-järjestökummi Merve toivoi tietoa kokousajoista aikaisemmin. 

Jere laatii koko loppukevään kokouksille doodlen ja pyritään sopimaan 

kokoukset ajoissa. 

 Keskusteltiin, että tehtäisiin vierailu TREYn toimistolle tapaamaan 

järjestökummiamme ja TREYn hallitusta, tai kutsuttaisiin Merve Kasvon luo. 

Saija Yli-Rosti on yhteydessä Merveen. 

 Keskusteltiin toisen HDMI-piuhan hankkimisesta hallitushuoneeseen, jäätiin 

vielä pohtimaan eri vaihtoehtoja. 

 

14. Seuraava kokous 
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Jere tekee doodlen hallitukselle. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 19.56. 


