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Kokousaika to 20.2.2020 

klo 17:10 – 19:51 

Kokouspaikka Pinni B 3110, Kanslerinrinne 1 

33014 Tampereen yliopisto 

Läsnäolijat 
Paikalla § 1 - 20 

Jenna Kajander  
Anni Aaltonen 
Hanna Voutilainen 
Jesse Mäkitalo 
Juho Aarikka 
Lassi Varis 
Linda Laakkonen 
Mikko Majaneva 
Nelli Järvelä 
Rony Sakkara 
Sonja Kalliomäki 
Tanja Holopainen 
Taru Lahtinen 
Tapio Aropaltio sihteeri 

Muut läsnä olevat Henri Tuohimaa (toimihenkilö) 
Iiris Taubert § 4-7 (ainejärjestökummi) 

Käsiteltävät asiat  § 1 – 20 

Kokouksen laillisuus ja 
päätäntävaltaisuus 

Todettiin kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus 

Pöytäkirjan varmennus ja 
allekirjoitukset  

 
Jenna Kajander 
Puheenjohtaja 

 
Tapio Aropaltio 
sihteeri 

Pöytäkirja tarkastettu Seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

Pöytäkirja nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla www.patinary.com, sähköpostilistalla 

ja historiankäytävän ilmoitustaululla. 
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1 § Kokouksen avaaminen 
Puheenjohtaja Kajander avasi kokouksen ajassa 17.10. 

2 § Kokouksen järjestäytyminen 
Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Jenna Kajander ja sihteeriksi Tapio Aropaltio. 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus. Kokouskutsu on lähetetty 
sääntöjen mukaisesti riittävän ajoissa ja julkaistu sekä ilmoitustaululla että 
sähköpostilistalla. 

4 § Esityslistan hyväksyminen 
Huomautettavaa tuli alakohtien numeroimisesta. Korjattiin kohdat § 14.1 Patinan 
tarrat, § 18.1 HOL ja § 18.2 Hile ja Hybris.  

Kohdaksi § 6 tulee ilmoitusasiat. 

5 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 
Laitettiin kiertämään. 

6 § Tiedotusasiat 
Iiris Taubert saapui paikalle Treystä ainejärjestökummina ja kertoi, mitä kummius on. 

Juho Aarikka ehdotti pientä kokousevästä.  

Päätetään, että jatkossa kokouksessa on ainakin kahvia, vaihtelevassa määrin myös 
palanpainiketta. Budjetoidaan kymmenen euroa per kokous. 

Henri Tuohimaa kertoi filosofian laitoksen yliopistolehtori Jani Hakkaraisen 
kiertokirjeestä. Linda Laakkosen mukaan viestin välittäminen eteenpäin jäsenistölle 
on arvovalinta. Hanna Voutilainen kommentoi, että viestin saatesanoiksi voisi laittaa, 
että se välitetään vain eteenpäin. Kyseessä ei siis ole Patinan virallinen kannanotto. 

Päätettiin kannattaa Tuohimaan ehdotusta ja välittää viesti sähköpostilistalle ja kertoa 
siitä Telegramissa. 

7 § Talousasiat 
Rahastonhoitaja J. Mäkitalo alusti talousasioissa. 

Tilinkäyttöoikeudet ovat siirtyneet Jesse Mäkitalolle ja vpj Juho Aarikalle. Uusi 
maksukortti saapunut J. Mäkitalolle. Hallituksen jäsenet saavat käyttää sitä pyynnöstä 
rahankäyttösopimuksen edellyttämällä tavalla. 
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Rahastonhoitaja Mäkitalo ilmoitti tehneensä myös muutoksia tilikarttaan Tappio-
ohjelmassa, sillä osittaisia päällekkäisyyksiä ja samannimisiä tilejä eri 
tilinumeroinnilla ilmeni. 

Tapahtumista saunailta oli tuottava. Tuloja 335€. Voittoa oli 90€. 

Hybris-verkkojulkaisua on tuettu 70 eurolla. Summa on noussut hieman viime 
vuodesta. Jussi Lahtinen Hybriksestä ilmaisi halukkuutensa lisätä yhteistyötä 
erityisesti graduvaiheen opiskelijoiden kanssa. 

Ystävänpäiväsitsit sujuivat hyvin ja voittoa tuli 225€. Budjetointi oli onnistunut hyvin. 

Puheenjohtaja Kajander totesi, että saunaillasta jäi maksettavaksi vielä 103€. 
Epäselvyyttä oli vuokrahinnasta, jota oli yritetty korottaa 300 euroon. Todetaan, että 
tapahtumassa ei käynyt paljoa ihmisiä, mutta se oli onnistunut muutoin. 

Taru Lahtinen kysyi Jessen mielipidettä uusien jäsenten liittymislomakkeesta 
nettisivuilla. 

Päätetään, että nettisivuille tulee sihteerin sähköpostiosoite ja rahastonhoitaja välittää 
yhdistyksen maksutiedot sihteerille annettavaksi uusille opsikelijoille.  

7.1 Mobilepay 
Puheenjohtajan ehdotuksesta Mäkitalo otti yhteyttä Mobilepayn asiakaspalveluun. 
Suosittelivat Mobilepay My Shop -palveluihin. Maksut saapuisivat könttänä päivän 
viipeellä. Järkevintä olisi taloudenhoitajan mukaan on hyvä, että esimerkiksi 
kahvitunnilla kaikki lahjoittavat saman päivän aikana rahaa. Mäkitalo suositteli 
viitenumerollisia siirtoja kustannussyistä. 

Todettiin, että tämä vähentää käteiskassan käyttötarvetta tapahtumissa ja mahdollistaa 
joustavamman maksamisen, eikä ole vaikea ottaa käyttöön. 

Päätetään, että Patina siirtyy 2020-luvulle yksimielisesti ja ottaa käyttöön Mobilepayn. 

8 § Järjestöasiat 
Puheenjohtaja Kajander ilmoitti, että Patinan ilmoitustaulu on peitetty fläppitauluilla 
ja kuulemma on myös jatkossakin. Varmaa ei ole, mitä lupaa pitää hakea, miten 
ilmoitustaulun paikkaa voisi siirtää. Keskustelua herätti, voisiko yliopiston tavaroita 
siirtää vain pois edestä. 

Juho Aarikka kertoi, että historiankäytävän ilmoitustaulua voisi myös siistiä, sillä se 
on julkisivu astuessa historianlaitoksen käytävälle. Vuosihuolto soveltunee sihteerin 
kontolle. 

Päätettiin, että Anni Aaltonen menee konsultoimaan vahtimestareita ja puheenjohtaja 
Kajander selvittää, mitä ilmoitustaulupolon eteen voitaisiin tehdä. 
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Puheenjohtaja Kajander kertoi, että tiedekunnalla on suunnitteilla opiskelijoiden 
mielenterveyspalveluiden parantamiseen tähtäävä projekti. Vinkkejä opiskelijoiden 
suunnalta kaivataan, vertaistukea vai virallisempaa. 

Päätös. Puheenjohtajalle voi kertoa omista ehdotuksistaan.  

9 § KOPO-asiat 
Juho Aarikka alusti kopo-asioissa.  

SISU tulee keväällä. Tietoa on tulossa lisää myöhemmin. 

Aarikka kertoi osallistuneensa Kupillinen kopoa -tapahtumaan ja myös yhteiskunta ja 
terveystieteiden tiedekunnan omaan kopo -tapaamiseen. 

Aarikka informoi, että jos on asiaa hallopedeille, tiedekunnan kopovastaavia voi 
lähestyä. 

§ 9.1 Historian oppiaineen  
Oppiaineen palautetilaisuus oli keskiviikkona 19.2. Opiskelijoita oli vähänlaisesti 
paikalla. 

Aarikka totesi, että historianlaitoksen yleinen ilmapiiri on parantunut ja opetuksen 
taso on noussut. Myös uuteen opetussuunnitelmaan on ollut tyytyväisiä ja se on 
kerännyt kiitosta.  

Tiedonkulussa oli huomattavia ongelmia. Ongelmia on muun muassa tuni-sähköpostin 
epäluotettavuudessa, sillä viestit joko juuttuvat matkalle tai menevät roskapostiin. 

Ville Vuolanto toivoi, että olisi palautetilaisuudessa aina yksi fuksi, yksi kandivaiheen 
opiskelija ja yksi maisterivaiheen opiskelija. 

Vuolanto jatkoi myös, että opiskelijoita pitäisi rohkaista latinalaisen kulttuurin 
kursseille. Tämä hyödyttäisi etenkin keskiajasta kiinnostuneista opiskelijoista. 

Museologian opintokokonaisuus tulee jälleen. Ilmoittautuminen on keväällä 20.4. – 
20.5. Tästä on tulossa lisää tietoa myöhemmin. 

KEKE-opinnoista eli tiedekunnan yhteisistä opinnoista ei pidetä yhtään. Myöskään 
laitoksen henkilökunta ei pidä yhteisistä opinnoista. Todettiin, että muissa 
tiedekunnissa tilanne on pitkälti sama. Huolimatta kaikesta annetusta palautteesta siitä 
ei välitetä; kurssikokonaisuuden nimenmuutos ei ole muuttanut sisältöä saati ihmisten 
asenteita. 

Päätetään, että Juho Aarikan johdolla yhdistys laatii yhteisen kannanoton koskien 
vihattuja KEKE-opintoja. 
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10 § Tuutorointiasiat 
Hakemuksia 17, mikä yllätti lopulta positiivisesti. 

Hallitus valitsi tuutorit lukuvuodelle 2020-21. 

Juho Aarikka ehdotti, että kaikille hakijoille lähetettäisiin valintaperusteet auki 
kirjoitettuina, jotta päätös olisi mahdollisimman avoin. 

Päätettiin, että hallitus valitsi tuutorit, yhteensä kuusi (6) kappaletta ja että haun 
valintaperusteet kerrotaan kaikille hakijoille. 

11 § Tapahtuma-asiat 
Ystävänpäivä-sitsit sujuivat hyvin. Todettiin, että taloustilanne mahdollistaa paljon 
monipuolisia asioita. 

Anni Aaltonen kertoi, että Bussi-appro on tulossa 8. huhtikuuta. Ideana on kiertää 
Pirkanmaan kapakoita. Juho Aarikka ehdotti lipun hinnaksi kymppiä, mikä todettiin 
sopivaksi. 

Tanja Holopainen ehdotti, että pidettäisiin Patinan oma Beerpong-turnaus esimerkiksi 
Soutupaviljongilla. Budjetista päätetään tarkemmin jatkossa. 

Patinan karaoke on tulossa 3. maaliskuuta. 

Jenna kertoi, että Lassi Varis on kertonut peli-sitseistä 10. maaliskuuta. 

Seilaus-sitsit ovat tulossa 17. maaliskuuta yhdessä Svenssonien kanssa. 

Huminat ovat tulossa 26. maaliskuuta. Dj Lipponen tulee soittamaan musiikkia. 

Patinan ja Interaktion karaoke-turnaus tulee 14. huhtikuuta. 

”Huhu”-kyykkä wappuviikolla 26.4. 

Wapun aikaan tapahtumavastaavat ovat ideoineet myös vanhoille Amazing Race -
tyyppistä kaupunkiseikkailua. 

Taru Lahtinen alusti, että laulunjohdon valinnasta sitseille on noussut kysymyksiä. 
Toivotaan enemmän avoimuutta valintaprosessiin. Monella on mennyt ohi 
mahdollisuus olla laulunjohdossa. 

Taru jatkoi myös, että ”Lonkero tekee paluun sitseille.” 

Hämeenlinnan approista oli puhetta, samoin Akateemisesta 
Aurajokilaivuritutkinnosta. Pohdittiin ryhmälippujen tilausta, johon toivottiin 
selkeyttä maksukäytäntöihin. 
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Päätetään, että jatkossa kerrotaan laulunjohtoon hakeutumisesta enemmän ja että 
tapahtumia on luvassa erityisen paljon. 

12 § Kulttuuriasiat 
Hanna Voutilainen alusti kulttuuriasioista. 

Hän toivoi ideoita kerhotiloista, jotka ovat vaikeita varata. Myös iltakoululla on 
kuulemma sama ongelma. Toas Markuksentori olisi mahdollisesti mahdollinen. 

Taru kysyi, onko kampuksella Oasiksen varaus yhä kaksi tuntia. On se. Juho Aarikka 
huomautti, että tila on ennen klo 18 julkinen. Puheenjohtaja Kajanderin mukaan Pinni 
B:n toisessa kerroksessa on jokin fancy-tila, jossa viettää aikaa. 

Hanna Voutilainen pohti, että leffailtojen pitäisi helpottaa muun muassa panostamalla 
laitteistoon. 

Notre Dame -lipuista on lähtenyt lasku sähköpostiin. Tampereen teatterilla on myös 
”äkkilähtölista”, josta pitää ottaa selkoa. 

Juho Aarikka kertoi, että ekskursio tulee ja lasku on lähtenyt. 

13 § Työelämä- ja alumniasiat 
13.1 Specia-asiat 
Mikko Majaneva alusti työelämä-asioissa. 

Työelämä-tapahtuman ilmoittautuminen päättyy 23.2. 

Majanevan mukaan Specia on laittanut kyselyn, mitä tapahtumia he voisivat 
sponsoroida. 

Specian kanssa on sovittu, että 11. maaliskuuta on cv-koulutus. Tilaisuuteen on 
tulossa mahdollisesti kuvaaja tai Jaakko Suomalainen. 

Puheenjohtaja Kajander kertoi, että Heta Hedman Museoliitosta on kiinnostunut 
tekemään yhteistyötä Patinan kanssa syksyllä. Kajander kertoi, että Heta voi olla 
yhteydessä Majanevaan. 

14 § Yritysyhteistyö- ja varainkeruuasiat 
14.1 Patinan tarrat 
Tarrat (200 kpl) ovat Annin luona turvassa. Viikkotiedotteessa tiedotetaan asiasta.  

14.2 Muut asiat 
Linda Laakkonen alusti ja kertoi, että college-paidat ovat nytkähtäneet eteenpäin ja 
kerhuukoneet lämpenevät. Keskustelua syntyi, miten tilataan ja kuinka jaetaan. Hän 
tekee kaikkensa. 
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Specia ry on ilmaissut mainostavansa HiLeessä yhteensä 75 eurolla ja ottivat myös 
sponssipaikan haalareista. 

Haalarimerkeistä tuli polemiikkia. Yritetään saada wapun haalarimerkkitorille 
myyntiin. 

15 § Ilmoitusasiat 
Juho Aarikka ehdotti, että Patina ottaisi enemmän vastuuta historianlaitoksen 
viestinnästä siirtymäaikana, kun hops ja tietojärjestelmät uusitaan.  

Aarikka painotti, että nettisivuja otetaan aktiivisemmin käyttöön ja päivitetään 
esimerkiksi to-do -listalla ennen kuin SISU tulee. 

Puheenjohtaja oli keskustellut dekaanin kanssa siitä, että SISUn vuoksi jok’ikisen 
opiskelijan pitää tehdä jatkossa hops. Tämä on tilanne ensi syksynä. Lisäksi tuli ilmi, 
että tietoa kulkee Twitterissä.  

Päätetään, että yhdistys alkaa sisukkaasti informoida jäsenistöänsä sisua varten.  

16 §  Kv-asiat 
Sonja ei ollut paikalla. Kv-tuutorihaku on tulossa. 

Perioditauon jälkeen on YTY:n kv-henkilöiden tapaaminen. 

17 § SOPO- ja ympäristöasiat 
17.1 Sopo-kysely 
Taru Lahtinen esitteli kyselyn tuloksia. Vastauksia tuli 50 kappaletta. 

Todettiin, että keskustelu ja kysely ovat todella olleet tarpeen. 

Kysely ja sen tulokset julkaistaan lähiaikoina. 

18 § Hile ja Historian opiskelijain liitto 
18.1 Kevään HOL-seminaari 
Rony Sakkara kertoi HOL-seminaarista, joka pidetään Jyväskylässä 13.-15.3. 

Ohjelma tarkentunee lähiaikoina ja siitä tiedotetaan tarkemmin. Sitsien 
ilmoittautuminen aukeaa 24. helmikuuta. 

18.2 Hile ja Hybris 
HiLeen kirjoituskutsu on yhä sähköpostissa. Hyvin- ja pahoinvointi on teemana. 

Hybris ja lasku on hoidettu, informoi Jesse Mäkitalo. 

Päätös: Rony Sakkara kaipaa kirjoituksia teemaan liittyen. 
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19 § Urheiluasiat 
Lassi Varis ei ollut paikalla. Henkilökunta vs. opiskelijat -sählyturnaus menee 
eteenpäin. 

20 § META 
Puheenjohtaja informoi, että Museoalan ammattiliitto on lahjoittanut historiikkinsa 
Patinalle. 

Salus ry vuosijuhlat pidetään 1.3. Puheenjohtaja Kajander ilmaisi halukkuutensa 
lähteä. 

21 § Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 
Puheenjohtaja Kajanderin mukaan seuraava kokous pidetään ensikuun puolivälissä. 

22 § Kokouksen päättäminen 
Puheenjohtaja Kajander päätti kokouksen ajassa klo 19.51. 


