
KASVO ry                                        PÖYTÄKIRJA 

Åkerlundinkatu 5 / Virta 

33014 Tampereen yliopisto 

Rek.nro 208.371 

 

Tapahtuma: KASVO ry:n maaliskuun kokous 

Aika: 6.3.2019 klo 15:00 

Paikka: Virran ainejärjestötila, Åkerlundinkatu 5, 33100 Tampere 

 

Läsnäolijat: 

Jere Riekkinen 

Sakari Punnonen 

Elina Tulkki 

Saija Yli-Rosti 

 

Muut: 

Tuomas Kauppinen 

Miikka Mäkirinta 

                  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 15.20. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

3. Ääntenlaskijoiden nimeäminen 

Ehdotetaan ääntenlaskijoiksi Sakari Punnonen ja Elina Tulkki, vahvistetaan. 

 

4. Pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Lisätään kohta 13. Hallituksen virkistäytyminen. Lisäksi kohta 14 International Cafen 

avustushakemus. Muutetaan numerointi ja hyväksytään esityslista muutoksineen.  

 

6. Ilmoitusasiat 

- Miikka Mäkirinta kertoo laulukirjan tilanteesta: ei ehdi valmistua keväällä 

 

7. Talousasiat 

-Tilillä 4033,65e. 

-Kokouseväät 8,52e. 

-Kopojaoston kokouseväät 4,39e. 
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7.1. Kasvon edustajien vuosijuhlakulujen korvaaminen 

Hallituksen edustajia on menossa Itun vuosijuhlille 30.3. Ehdotettiin, voisiko 

Kasvo alkaa maksamaan osan juhlakuluista, sillä osallistuminen Kasvon kutsulla 

on Kasvon edustamista. Vuosijuhlia on tänä vuonna tulossa useita, syksyllä 

EDUssa kolmet sekä TREYn 1-vuotisjuhlat, jonne Kasvon olisi hyvä mennä 

paikalle. Edustuskulut ovat budjetissa 100e, joka on eri asia kuin ”lahjat ja 

muistamiset” 80e. Edustuskuluilla on aikaisemmin kustannettu Kasvon 

ständeille tarjoiltavaa. Keskusteltiin, että edustuskulut kohdennettaisiin tänä 

vuonna hallituslaisten vuosijuhlakuluja kattamaan.  

Hallitus päätti seuraavasti: jotta 100e riittää kattamaan kaikki vuoden 

vuosijuhlat, suunnitellaan rahan käyttö. Korvaus on illalliskortin hinnasta 20 % 

pyöristettynä lähimpään viiteen euroon, maksimissaan 20 euroa. Perusteena 

avustuksen saamiselle juhliin on, että juhlissa ollaan edustamassa Kasvon 

kutsuvieraana, sekä annetaan lahja lahjabudjetin mukaisesti. Juhlien tulee olla 

joko EDU:n tai TREYn, eli järjestöjen, jotka ovat Kasvon jäsenjärjestöjä tai 

joiden jäsenjärjestö Kasvo on.  

Jokaisesta avustettavasta juhlasta täytyy myös laatia erikseen avustushakemus 

sekä päätös pöytäkirjaan, jotta saadaan kirjanpitoon. 

 

 

Tuomas Kauppinen poistui klo 15.51 

 

Avataan kohta 5 ja lisätään kohta 7.2. vuosijuhlalahjojen hyväksyminen ja kohta 15. Itun 

vuosijuhlien edustajien avustushakemus.  

 

7.2. vuosijuhlalahjojen hyväksyminen 

Budjetissa Lahjat ja muistamiset 80e. Vuosijuhlien edustajat hankkivat lahjan, 

max. 16e/lahja. Ostaja saa lahjan rahan takaisin kuittia vastaan kokouksessa 

taloudenhoitajalta. Päätös koskee kaikkia toimikauden 2019 vuosijuhlien 

lahjahankintoja. 

 

8. Tapahtumat 

● Likuviikko 

Tapahtuman edustajia ei ole paikalla eikä ajankohdasta ole tietoa. 

● Hallitusten illanvietto 

Päivämääräksi vahvistui 12.3., ja tilaksi on varattu Pirkka 4:n kerhotila 

Hervannassa. Facebooktapahtuma tehdään mahdollisimman pian kokouksen 

jälkeen ja tilaisuuteen suunnitellaan hallituksia osallistavaa ja ryhmäyttävää 

ohjelmaa. Tapahtumasta tiedotetaan hallituksille EDU Hallitukset- 
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telegramryhmässä, facebookryhmässä ja sähköpostilla. Tapahtumaan 

kutsutaan myös TREYn hallituksen porukkaa, ainakin järjestökummit.  

 Kasvon kevätkokous goes saunailta 

Keskusteltiin, voisiko kevätkokous olla isosti mainostettu, paljon porukkaa 

houkutteleva saunatapahtuma esimerkiksi Rauhaniemessä tai Tullin saunalla. 

Tarjoiluja ja saunomista kokouksen jälkeen. Myös syyskokoukselle vastaavaa 

konseptia voisi miettiä. Hallitus jää pohtimaan asiaa ja kehittelemään ideaa. 

Kevätkokouksen päivämäärä on päätettävä mahdollisimman pian, joten Jere laatii 

kokouksen jälkeen doodlen huhtikuulle. 

 

9. Vastuualueiden kuulumiset 

PJ:  

-Pj-sektorilla menee hyvin. Yritetään olla stressaamatta liikaa. Ei 

ihmeempää raportoitavaa, seuraava dekaanin ja johdon tapaaminen ja pj-

jaoston kokous tulossa. 

-Jere suunnittelee pitävänsä hallituslaisille kevään aikana 

palautuskeskusteluja. 

KV:  

- 19.2 KV-koulutus: TREYllä on palkattu oma tuutoroinnin asiantuntija 

Mikko Salminen. Tällä hetkellä tärkeintä KV-tuutoroiden rekry. 

- 2019 syksystä kasvon alaisuuteen tulossa 30 kansainvälistä 

maisteritutkinto-opiskelijaa. 

- Seuraava koulutus 13.3, kasvon kv-vastaava liittynyt TREYn kv-

söhköpostilistalle, jotta saamme tärkeimmät infot. 

- Laitetaan tapaamisessa saadut infopaperit liittyen 

kansainvälisyysasioihin kasvon kaappiin hallitushuoneessa, toimii hyvin 

perehdytyskansiona.  

Edunvalvonta:  

-Kopojaoston kuulumiset: päätettiin loppukevään päivämäärät, luotiin 

telegram-ryhmä, joka on viestintäkanava facebookryhmän ”kasvon 

koporyhmä 2019” ohella. Pöytäkirja kirjoitetaan pian puhtaaksi. Mietittiin 

EDUn kopo/edunvalvontapahtumaa, mutta asia jäi pohdintaan. 

- tiedekunnan työryhmärekryyn tuli 9 hakemusta ja kaikki paikat täytettiin 

ohjausryhmään sekä suunnitteluryhmään.  Päätökset tehtiin hakemusten 

perusteella. Jatkossa pyritään ohjeistamaan erityisesti hakemusten olevan 

viime kädessä anonyymejä ja valinnan ratkaisee hakemuksen laatu.  

-19.2. TREYn kupillinen kopoa, asiaa OPS-työstä ja tiedekuntaneuvoston 

toiminnasta.  

Viestinnästä: 
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Viestintävastaava pyrkii vaihtamaan salasanat pian. Esityslistojen 

julkaisemisessa ja kokouskutsussa pyritään skarppaamaan jatkossa ja 

lähettämään aikaisemmin kuin tähän asti. Selkeä työnjako. Pöytäkirjojen 

julkaisemisen kanssa täytyy myös laatia suunnitelma, minne pöytäkirjat 

julkaistaan.  

 

 

10. Kokouseväiden kuittien hyväksyminen. 

Kasvon kokouksiin voidaan ostaa eväitä maksimissaan 12 eurolla. Kokouksissa 

todetaan, mitä on ostettu ja Sakari maksaa kokouseväät niiden ostajalle. Päätös on 

toimikaudelle 2019. 

 

11. Kahvivarasto Edulaan. 

Viime kokouksessa päätettiin, että kahvia hankitaan kaikkien juotavaksi. Päätetään, 

että kahvitarpeita ja keittiötarpeita hankitaan maksimissaan 50 eurolla kerrallaan, kun 

varastot tyhjenevät. Kasvon hallitus käyttää kuitenkin harkintaansa ja miettii, milloin 

täydennyksiä kaivataan. 

 

12. Matkakorttikäytännöt ja käyttösääntöjen hyväksyminen 

Kun matkakorttia ladataan, Sakari maksaa kuittia vastaan lataukset toimikaudella 

2019. Hallitus hyväksyi kortin käyttöön esitetyt käyttösäännöt. 

 

 

Saija Yli-Rosti poistui klo 16.54. 

 

13. Hallituksen ryhmäytyminen 

- Budjetin mukaan hallituksen ryhmäytymiseen 140e, käytetään keväällä puolet eli 

max.70e. Ajankohdaksi jokin jossa kaikki pääsevät paikalle, kartoitetaan hyviä päiviä. 

Sakari maksaa kuittia vastaan ryhmäytymisen kulut. 

 

14. International Cafen avustushakemus  

Tapahtuma on EDU:n kansainvälisyysvastaavien järjestämä kahvila EDU’s Cafeessa. 

Pyydettiin 30e tarjoiluihin. Myönnetään. 

 

15. Itun vuosijuhlien edustajien avustushakemus 

Kohdan 7.1. linjauksen mukaan tehdyn hakemuksen mukaan myönnetään Tanja 

Eerolalle ja Elina Tulkille molemmille 15 euroa edustuskuluista, Itun vuosijuhlien 

maksuun. 
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16. Muut esille tulevat asiat 

-Keskusteltiin, että tulee laatia selkeä linjaus avustushakemusten hyväksymisestä ja 

maksamisesta. Laaditaan ensi kokoukseen ja päätetään. 

 

17. Seuraava kokous 

Jere laatii pian doodlen. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.00. 

 

 


