
KASVO ry  PÖYTÄKIRJA 

Åkerlundinkatu 5 / Virta 

33014 Tampereen yliopisto 

Rek.nro 208.371 
 
Tapahtuma: KASVO ry:n huhtikuun kokous 

Aika: 1.4.2019 klo 18:00 

Paikka: Virran ainejärjestötila, Åkerlundinkatu 5, 33100 Tampere 

 

Paikalla: 

Jere Riekkinen (puheenjohtaja) 

Elina Tulkki 

Sakari Punnonen 

Janne Sulin 

Milla Merinen 

 

Muut: 

Jenna Rantanen 

Eemeli Lahtinen 

 

   

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen 18.08 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Ääntenlaskijoiden nimeäminen 

Ehdotetaan Janne Sulinia ja Sakari Punnosta. Hyväksytään. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Lisätään kohta 10. Luontokerhon rahat ja luontokerhon avustushakemus, kohta 11.          

EDUn hyvinvointitapahtuman avustushakemus ja kohta 12. Vaalikahvitapahtuman       

avustushakemus. 

Hyväksytään esityslista muutoksineen ja muutetaan numerointi vastaamaan uutta        

järjestystä. 

 

6. Ilmoitusasiat ja vastuualueiden kuulumiset 

-Edulassa on nyt kahvia, teetä, maitoa ja hunajaa vapaaseen käyttöön! 

 

PJT: 
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2020 sisäänottomäärät muuttuvat: 

Varhaiskasvatuksen opiskelijoiden määrä kasvaa. 

Luokanopettajaopiskelijoiden määrä pysyy ennallaan. 

Elokkaan opiskelijoiden määrä pysyy ennallaan. 

Kandiseminaarit tulevat olemaan puolenvuoden mittaiset. 

Puheenjohtajisto selvitteli tukkuasioita, homma etenee.  

Sihteeri: Sihteerillä on hyvä fiilis! 

KOPO-jaosto ja edunvalvontavastaavat: 

Uusi OPS tulossa, josta kerätään opettajien palaute. 

Tiedekuntaneuvoston kokous ja Elokkaan sisäänottomäärän vähentäminen puhutti.       

Kehittämistyöryhmät: VAKA-työryhmän (alaryhmä) täydennyshaun tarve selvityksen alla.  

Viestintävastaava: IT-Helpdesk voisi auttaa hallituksen sähköpostilistan luomisessa.       

Uusi sähköpostilista ilmoitetaan heti joka kanavaan ja jäsenjärjestöille, jotta saadaan          

viestintä taas sujuvaksi. 

Kansainvälisyysvastaava:  

● Tulossa tapahtumia ainakin EDU’s Camp Fire sekä TREYn International Week.  

● TREY järjestää kv-vastaavien tapaamisia kerran kuussa, pääsee vaihtamaan ajatuksia         

ja mahdollisesti laajemminkin yhteistyötapahtumia.  

● Kasvon kaappiin tulossa kv-vastaavan matskuja, päivitetään myös Driveen. 

● Syksyllä Kasvon alle tulee n.30 Master’s Degree Programme-opiskelijoita,        

selvityksessä miten yhteys heihin jne. 

●  KV-tuutorointi lähtee rullailemaan. 

Tapahtumavastaava:  

● LiKu-viikosta ei oikein tullut kollektiivia. :’( Mutta jotain settejä oli 

● Ollaan yhteyksissä EDUn tuutorvastaaviin syksyn tapahtuma-aikatauluista, 12.4.       

tuutorvastaavien kokous. Esim. EDU Approon tulossa jälleen Kasvon rasti.  

Taloudenhoitaja:  

Sakari kertoi uudesta tavasta hoitaa kuitit ja muista talousasioista, kuten budjetin           

seuraamisesta kokouksissa. 

 

 

7. Talousasiat  

7.1 Taloustilanne 

Tilillä 3767,76e 

Kokouseväät 8,53 

Kopojaoston maaliskuun kokous 7,13 

ITUn vuosijuhlalahja 16,99 

 

8. Vuosijuhlien päivämäärän, paikan, teeman ja vastuutehtävien päättäminen 
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Ehdotetaan päiväksi torstai 26.09.2019 ja paikaksi selvitetään Hatanpään        

Soutupaviljonkia.  Keskusteltiin, että olisivat juhlavammat sitsit tai “välivujut”. 

Teemaehdotuksia kerätty EDUn hallituksilta, joiden pohjalta hallitus ehdottaa        

seuraavia: 

Kuninkaalliset häät / hovi 

Vanha hollywood 

 

Hallitus päätti teemaksi vanhan hollywoodin. 

 

 

Alustavia kutsuttavia tahoja Kasvon jäsenjärjestöt. Pohdintaan vielä, kutsutaanko lisäksi         

esimerkiksi TREYn edustajia. 

Hallitus päätti kokoustaa kevään aikana vujujen tiimoilta ja päättää loput yksityiskohdat,           

kuten mainostuksen, ohjelman, sponsorit ja nakit. Mainostuksen ja hypen oltava suurta jo            

keväällä, jotta saadaan koko EDU messiin.  

Paikan varaamisen hoitaa Jere. 

 

 

9. Kevätkokouksen päivämäärän päättäminen. 

Ehdotetaan ajankohdaksi maanantai 6.5.2019 klo 18. Viime kokouksessa        

suunniteltiin saunatilaa, mutta parempi syyskokoukselle. Kevätkokous jossain kivassa        

Virran tilassa, esim. Edu’s Cafessa.  

 

10. Luontokerhon rahat ja luontokerhon avustushakemus 

Luontoryhmä on EDUn opiskelijoille suunnattu luontoryhmittymä, jonka       

tarkoituksena on syventää ympäristökasvatusosaamista.  

Haettu avustusta 306 eurolla Viikonloppuretkeen Isojärvelle, joka on avoin kaikille          

EDUn retkeilystä ja luonnosta kiinnostuneille. Varaustuvan vuokrakustannuksiin.       

Osallistujamäärä 5-10 hlö.  

Lisäksi ryhmä haki maanantairetkille 1.4 ja 6.5. avustusta. Maanantairetket järjestetään          

eri puolilla Tamperetta. Tapahtumat on tarkoitettu kaikille kiinnostuneille kasvatustieteiden         

tiedekunnan opiskelijoille. Arvio osallistujamäärästä on 5-10 henkilöä. Tarjolla syötävää ja          

juotavaa, esimerkiksi makkaraa, lettuja, tikkupullaa, mehua tms. kerrasta riippuen. Eväiden          

kustannuksia varten haetaan avustusta 30 €/kk eli yhteensä 60 €.  

Luontoryhmän rahoja on Kasvon tilillä tallessa edelliseltä syksyltä 200 euroa, joka           

sisältyy haettavaan summaan.  

 

1.4. maanantairetken avustuksesta tuli tieto liian myöhään, joten sitä ei myönnetä.  

Hallitus päätti pyytää luontoryhmältä lisätietoja Isojärven viikonloppuretkestä       

antaakseen avustusta: selityksen ja suunnitelman mainostuksesta tapahtumalle       
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esimerkiksi tarpeeksi laajasti ainejärjestöille (nyt mainostettu vain omassa        

ryhmässä), sekä tarkemmat erittelyt rahan käytöstä. Kasvon tilillä olevan ryhmän          

oman 200e se saa heti käyttöönsä, jonka jälkeen hallitus pyytää uutta hakemusta            

tarvittavin tiedoin sekä hakemuksen yhteen tapahtumaan kerrallaan. 

 

 

11. EDUn hyvinvointitapahtuman avustushakemus 

Hakemus: “Hei! Mentor, ITU, OKA ja TamAus järjestävät yhdessä         

hyvinvointitapahtuman Edun opiskelijoille. Tapahtumaan tulee pitämään ajan- ja        

stressinhallinnasta työpajatyyppisen puheenvuoron asiantuntija Nyyti ry:stä. Nyyti ry        

on opiskelijoiden mielenterveyttä ja opiskelukykyä edistävä valtakunnallinen ja        

yleishyödyllinen yhdistys. Tapahtuman pitopaikka selviää myöhemmin huhtikuun       

aikana, kuten myös tarkempi aikataulu. Tapahtumassa on kahvitarjoilu. Haemme         

avustusta 40€, joka käytetään tapahtuman tarjoiluihin.” 

Ajankohta: 6.5.  

 

Hallitus päätti myöntää avustuksen hyvinvointitapahtumalle, kuittia vastaan. 

Tapahtumalle on lisäksi vapaasti käytettävissä Edulaan ostettuja kahveja jne. 

 

12. Vaalikahvitapahtuman  avustushakemus 

Hakemus: “Moi! Mentor, ITU, OKA ja TamAus järjestävät yhteisen äänestyslähdön ja           

vaalikahvit maanantaina 8.4. Edun opiskelijoille. Tapahtumalle on varattu Edu’s Cafe          

klo 14.30-17.00. Vaalikahvit ovat täysin puoluepoliittisesti sitoutumaton tapahtuma,        

jonka tarkoitus on kannustaa ainejärjestön jäseniä äänestämään. Tapahtumassa        

ketään ei painosteta poliittiseen keskusteluun. Tapahtuma tukee hienosti myös Edun          

yhteisöllisyyden kehittymistä eri ainejärjestöjen opiskelijoiden kesken. Haemme       

avustusta 40€, joka käytetään kahvilan antimiin. “ 

 

Hallitus päätti myöntää avustuksen kuittia vastaan.  

Tapahtumalle on lisäksi vapaasti käytettävissä Edulaan ostettuja kahveja jne. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

-EDUn sopot ovat ehdottaneet, että Kasvo ostaisi yhteiseen käyttöön tusseja          

esimerkiksi tempausten järjestämiseen. EDUn sopot ehdottivat myös, että Kasvo         

kannustaisi ainejärjestöjä käyttämään hallitushuoneen ja Edu’s Cafeen astioita        

kertakäyttöastioiden sijaan kokouksiin jne. Tätä varten ostettaisiin esim. kori. Hallitus          

selvittelee näiden hankkimista ja palaa asiaan.  

 

14. Seuraava kokous 

Hallituksen vuosijuhlien suunnittelutapaaminen 29.4. klo 9 
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Seuraava hallituksen kokous: Jere tekee doodlen. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

19.51. 


