
KASVO ry                                        PÖYTÄKIRJA 

Åkerlundinkatu 5 / Virta 

33014 Tampereen yliopisto 

Rek.nro 208.371 

 

Tapahtuma: KASVO ry:n toukokuun kokous 

Aika: 22.5.2019 klo 18:00 

Paikka: Virran ainejärjestötila, Åkerlundinkatu 5, 33100 Tampere 

 

Läsnäolijat: 

Jere Riekkinen 

Elina Tulkki 

Saija Yli-Rosti 

Sakari Punnonen 

 

                  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 17.46. 

 

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

3. Ääntenlaskijoiden nimeäminen 

Ehdotetaan Saija Yli-Rosti ja Sakari Punnonen. Päätetään. 

 

4. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Hyväksytään. 

 

5. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Poistetaan kohta 7.1. Hyväksytään muutoksineen kokouksen työjärjestykseksi. 

Lisätään kohta 15. Kasvon lippu.  

 

6. Ilmoitusasiat 

● Kasvo ry:n vanha sähköpostilista on saatu uudelleen toimimaan. Jatkossa 

viestit voi taas lähettää kasvo-hallitus@uta.fi -listalle, josta tavoittaa kaikki 

hallituksen jäsenet. 

● Pöytäkirjat tullaan julkaisemaan Kasvon nettisivuille (Hallitus → Pöytäkirjat). 

Syksystä alkaen pöytäkirjat lähetetään myös jäsenjärjestöjen hallituksille 

sähköpostitse. 

7. Talousasiat 

Tilillä on rahaa 3277,86e.   

Sakari kertoi budjetin tämänhetkisestä tilanteesta. Budjettia on syksylle jäljellä vielä 

runsaasti, esimerkiksi vuosijuhlia varten.  

mailto:kasvo-hallitus@uta.fi
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TREYn toiminta-avustushaku ei ole vielä avautunut.  

 

 

 

8. Tapahtumat 

- Ehdotettu koko EDUn yhteistä piknikkiä vielä nyt alkukesällä, mutta todettiin 

ajankohdan olevan hankala. Hallitus päätti, että pitää piknikin syksyllä 

fuksitapahtumien lomassa, jotta fuksit innostuvat mukaan. Voisi olla myös 

fuksipassissa. Piknik Esim. EDU-Appron päivänä 24.9, ja Kasvon rasti olisi tässä. 

Vanhemmankin polven porukan houkuttelemiseksi Kasvo voisi tarjota 

piknikille paljon hyviä tarjoiluja, sillä budjettia on vielä niin runsaasti 

käyttämättä. Ehdotetaan tuutoreille. Hallitus tekee tarkemmat käytännön 

suunnitelmat ja vastuunjaot elokuun kokouksessa. 

 

9. Vastuualueiden kuulumiset 

 

KV: 

- Syksyn kv-tuutoreiden koulutus meneillään, ryhmäytyminen kesken. 

 

Edunvalvonta: 

- Kevään viimeiset työryhmähaut ovat melkein valmiit. 

- Yliopistolehtorien rekrytointityöryhmien opiskelijajäsenten paikat (3) täytettiin. 

Moninaisuuden ja inklusiivisuuden sekä varhaiskasvatuksen lehtorien rekrytoinnit 

ovat käynnistyneet. Musiikkikasvatuksen lehtorin rekrytointi siirrettiin syksyyn, 

mutta rekrytoitu opiskelijajäsen jatkaa tehtävissään.  

- Varhaiskasvatuksen kehittämistyöryhmän täydennyspaikka täytettiin.  

- Kasvolle tuli edunvalvonta-tapaus koskien opiskelijan yksityisyyttä ja oikeusturvaa. 

Tapausta käsitellään yhdessä Oka ry:n koulutuspoliittisen vastaavan kanssa. 

- Edun Hyvinvointikyselyn tulokset esitellään hallinnon ja dekaanin tapaamisessa 23.5. 

 

PJ: 

-Hallinnon tapaaminen huomenna 23.5. 

 

 

 

10. Ainejärjestötilaan evästä  

Ainejärjestöjen hallitustoimijoilta on tullut ehdotus, että Kasvo voisi hankkia 

maksullisia eväitä, kuten nuudeleita ja puuropusseja Virran ainejärjestötilaan 

(hallitushuone) käyttäjien ostettavaksi ja arjen kiireen helpottajaksi. Toteutus vaatisi 
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resursseja hallitukselta. Saatava voitto maksullisista eväistä olisi pieni ja valvonta vie 

vaivaa. 

Jätetään ehdotus käytäntöineen pohdintaan, syksyllä pj-jaostoon ainejärjestöille 

keskusteltavaksi.  

 

11. Vujuille uusi päivä. 

Siirretään vujuja, koska vanha päivämäärä oli buukattu jo fuksitapahtumaan.  

Hallitus pohti myöhempää ajankohtaa, sillä alkusyksy on kiireinen tapahtumille, ja 

Kasvo on jo järkkäämässä piknikkiä fuksitapahtumien oheen. Ehdotetaan vujuille 7.11.  

 

12. Edun pullapäivä 

Edun kv-tuutoreiden järjestämä pullanleipomistapahtuma EDU Bakes Korvapyysti!, 

jota on Kasvo mukana järjestämässä. Kulujen hyväksyminen hakemuksen perusteella 

kv-budjetista.  

14,15e lasku maksetaan. 

 

13. Nuotioilta 

Edun kv-tuutoreiden järjestämä nuotioilta, EDU’s Campfire Relaxation Afternoon / 

Edun iltapäivä nuotiolla on avoin kaikille edun opiskelijoille, Kasvo mukana 

järjestämässä. Käytetään 10 € kv-budjetista. 

 

 

14. Tuutoreiden koulutus 

Edun uusien kv-tuutoreiden koulutustilaisuus. Järjestetään info+ryhmäytymistilaisuus 

syksyn uusille tuutoreille. Hankitaan tilaisuuteen tarvittaessa eväitä 20 eurolla, 

käytetään kv budjettia tähän. Hyväksytään sillä ehdolla että kysymyksessä on kv-

tuutorien koulutus, jos asiassa tapahtuu muutoksia, siitä päätetään uudelleen. 

 

15. Kasvon lippu 

Hallitus ehdotti, että Kasvolle voisi hankkia kunnon kokoisen lipun. Lipussa olisi Kasvon 

logo ja se voisi olla Kasvon tapahtumissa luomassa yhteisöllisyyttä sekä auttaa 

löytämään Kasvon. Lippu olisi siis osa Kasvon toiminnan näkyvyyden lisäämistä ja näin 

hallitustoimintaan innostamista. Lippu voisi tehdä Kasvoa näkyvämmäksi erityisesti 

fukseille  olemalla syksyllä runsaasti esillä tapahtumissa. Hallitus tarkasteli edullisia 

vaihtoehtoja lipun tilaamisesta. Hallitus päätti, että lippu ja mahdollisesti muutama 

pienempi lippu tai banneri hankitaan, ja näihin käytetään maksimissaan 50 euroa. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 
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17. Seuraava kokous 

Seuraava kokous on elokuussa. Tästä lähemmin päätös ja kutsu. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen 19.01. 


