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Kokousaika ke 8.1.2020 klo 16.30 – 18.37 

Kokouspaikka Pinni B 3109 

Läsnäolijat 

Paikalla § 1 - 20 

Jenna Kajander puheenjohtaja 

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 Roope Repo (jäsen) 

Santtu Yli-Tokko (toimari) 

Matti Sammalkangas (jäsen) 

 

Käsiteltävät asiat  § 1 – 20 

Kokouksen laillisuus ja pää-

täntävaltaisuus 

Todettiin laillisuus ja päätäntävaltaisuus täysivahvuisena. 

Pöytäkirjan varmennus ja 

allekirjoitukset 

 

 

 

Jenna Kajander 

Puheenjohtaja 

 

Tapio Aropaltio 

sihteeri 

Pöytäkirja tarkastettu Seuraavassa hallituksen kokouksessa helmikuussa. 

Pöytäkirja nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla www.patinary.com, sähköpostilistalla ja 

historiankäytävän ilmoitustaululla. 

  

http://www.patinary.com/
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1 § KOKOUKSEN AVAAMINEN 

Puheenjohtaja Kajander avasi kokouksen ajassa 16.37. 

2 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN TOTEAMINEN 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty viime 

vuoden puolella 30. päivä sähköpostilistalla tarvittavine liitteineen, sekä julkaistu hal-

lituksen telegram-ryhmässä. Ilmoitustaulu oli pois käytöstä yliopiston siivousru-

peaman vuoksi. 

3 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Esityslista hyväksytään sellaisenaan. 

4 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKISTUS 

Tarkistettiin ja hyväksyttiin vuoden 2019 viimeisen kokouksen pöytäkirja sekä sitä 

edeltävän kokouksen pöytäkirjat. Pöytäkirjat laitettiin kiertämään ennen tarkistamista. 

5 § JÄRJESTÄYTYMINEN SYYSKOKOUKSEN POHJALTA 

5.1. UUDEN JOHTOSÄÄNNÖN TARKISTAMINEN JA HYVÄKSYMINEN 

Puheenjohtaja Kajander esitteli johtosäännöt. Kierrätettiin hallituksen jäsenillä. 

(LIITE 1) 

5.2. EDELLISEN VUODEN TILINPÄÄTÖKSEN (ELI TULOSLASKELMAN, TASEEN JA TOIMINTA-

KERTOMUKSEN) ALLEKIRJOITTAMINEN 

Väistyvä taloudenhoitaja Aropaltio esittelin tilinpäätöksen. Ei huomautettavaa. Alle-

kirjoitettiin. (LIITE 2) 

5.3. SYYSKOKOUKSESSA HYVÄKSYTYN TOIMINTASUUNNITELMAN JA TALOUSARVION LÄ-

PIKÄYMINEN JA ALLEKIRJOITTAMINEN 

Hyväksyttiin mukisematta. Ei huomautettavaa. Allekirjoitettiin. (LIITE 3) 

6 § TALOUSASIAT 

6.1. TILINKÄYTTÖ- JA RAHANKÄYTTÖSOPIMUKSIEN HYVÄKSYMINEN 

Viime vuoden taloudenhoitaja Aropaltio luki ja esitteli uusitun tilin- ja rahankäyttöso-

pimuksen läpi, joka todettiin hyvin ja tarkasti laadituksi. Oli korjaillut sanamuotoja ja 

oikonut epäselvyyksiä. (LIITE 4) 

6.2. NIMENKIRJOITUSOIKEUDET JA TILINKÄYTTÖOIKEUDET 

Nimenkirjoitusoikeudet siirretään sääntömääräisesti seuraaville henkilöille: puheen-

johtaja Jenna Kajanderille, vpj. Juho Aarikalle ja rahastonhoitaja Jesse Mäkitalolle. 

Sovittiin, että yhdistys tekee pj Kajanderin toimesta heti kokouksen jälkeen PHR:lle 

muutosilmoituksen. 
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Päätettiin, että tilinkäyttöoikeudet poistatetaan Max Liikalta ja rahastonhoitaja Tapio 

Aropaltiolta ja siirretään vpj Juho Aarikalle ja rahastonhoitaja Jesse Mäkitalolle. 

(LIITE 5) 

Aropaltio kertoi hoitavansa tilejä siihen asti, kunnes rahastonhoitaja Mäkitalo saa oi-

keudet pankilta, jonne pitää varata vielä aika. 

7 § JÄRJESTÖASIAT 

Patinan tarroista keskustelua. Vuoden hallitus 2012 on ehkä tilannut tarroja. Hallitus 

päätti, että Linda Laakkonen hoitaa asiaa. Haalarimerkit olivat myös loppu. Juho Aa-

rikka tiesi kertoi, että Oskari Jokinen on suunnitellut alkuperäisen merkin, eli häneltä 

kysytään vinkkiä. Lassi Varis ja Matti Sammalkangas ottivat asian hoitaakseen. Taru 

Lahtinen kommentoi, että hinta ei ole kovin paljon suurempi, tilaako 150 vai 200 

merkkiä. Määrä tarkentuu myöhemmin. 

TREY:n järjestöstartti on 29.1.2020 Hervannan kampuksella. Kajander alusti tilaisuu-

desta, joka on suuri ja tarjoaa verkostoitumismahdollisuuksia hallituslaisille. Tapah-

tuma on ilmainen sisältäen erilaisia aihealueita alkaen strategisesta suunnittelusta yh-

distyksen taloushallintoon. 

8 § KOPO-ASIAT 

Juho Aarikka alusti henkilökuntavalinnoista. Ville Vuolanto on valittu latinan lehto-

riksi ja Tanja Vahtikari metodivastaavaksi. Patina ry onnittelee! 

Graduverstas -työpajasta on tullut ilmoitus sähköpostilistalle, jota Historianlaitos M. 

Kaarninen pitää. 20. tammikuuta viimeinen ilmoittautumispäivä. 

9 § TUUTOROINTIASIAT 

Tuutorvastaava Nelli Järvelä kertoi, että tämän vuoden tuuror-haku alkaa 3. helmi-

kuuta, Patina valitsee kuusi tuutoria. 

Sanna Kettunen oli kertonut, että haussa oli ainakin viime vuonna pieniä ongelmia, eli 

Järvelä toivoo jäsenistön hakemuksia myös itsellensä sähköpostiin. 

10 § TAPAHTUMA-ASIAT 

Tapahtumavastaava Tanja Holopainen kertoi tapahtumista, joita on tulossa paljon kai-

kenlaisia: 

• 21. tammikuuta on tarkoitus pitää saunailta YTHS-saunalla 
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• Hallituksenkaatajaiset on suunniteltu alustavasti to 30. päivä. Keskustelua 

siitä, keitä kutsutaan. Matti Sammalkangas kertoi, että treyltä tuli noottia, että 

hallitus ei virkistäydy tarpeeksi, minkä vuoksi kaatajaisten budjettia nostettiin. 

S. Kalliomäki huomautti, että paljonko on päällekkäisiä rooleja (eli tuutoreina 

JA myös hallituksessa tai toimihenkilöinä) Tähän tapahtumavastaava Anni 

Aaltonen pyysi, että saisi edellisen hallituksen nimet ylös, että tiedetään tuli-

jain lukumäärää edes arviolta. 

• Suunnitelmissa myös kerhis lähiviikkoina 

• Lassi Varis kertoi, että 4.2. RUNE-sitseille jatkoa. Tiedossa rekvisiittaa. 

• Ystävänpäiväsitsit 18. helmikuuta risteilyn jälkeen, että ehtii toipua etelänreis-

susta. 

• HUMINAT tulossa 26. maaliskuuta tauon jälkeen. Ajankohta on vielä pieni 

kysymys. 

11 § KULTTUURIASIAT 

Kulttuurivastaava Hanna Voutilainen alusti toimisektoristansa. 

Hallitus linjasi yksimielisesti, että ulkomaan ekskursio on toimihenkilön vastuulla, 

kun taas kotimaan ekskursio on kulttuurivastaavan heiniä. 

Tammi-helmikuulle sijoittuu myös Jussi Jalosen klassikkokino. Juho Aarikka on lait-

tanut viestiä asiasta, johon on vastattu myönteisesti ja kino olisi tämän kuun puolella.  

Henri Tuohimaa on lupautunut pitää vain kinon. 

Lautapeli-iltaa on kysytty Luupin kautta, Majaneva informoi. 

DI-speksi 20., 25. ja 30.1. Rony Sakkara kysyi ajankohtaa, joksi varmistuivat nämä 

tammikuun viikonloput. Majaneva kommentoi, että viime vuonna DI-speksi ei vetänyt 

porukkaa hyvin. Hallitus rohkaisee silti menemään paikalle ja nauttimaan tarjonnasta. 

Voutilainen toivoo teatterireissua ”oikeaan” teatteriin ja aikoo toiveensa toteuttaa. 

Juho Aarikka on päättänyt, että hänen johdolla mennään Puolaan (Gdansk) huhti-

kuussa. Jokainen sitoutuu maksamaan 200€ käsirahaa, josta ylijäämä palautetaan. Aa-

rikka jatkoi, että helmikuussa syysekskursion äänestys auki. 

Spekuloitiin myös Tuurin kyläkauppaan ostosmatkaa. Jätetään muhimaan. 

12 § TYÖELÄMÄ- JA ALUMNIASIAT 

Mikko Majaneva alusti. Tulossa on Rinna Kullaan koordinoima työelämämatka Hel-

sinkiin ulkoministeriöön. Todettiin että ulkoministeriö on juuri nyt työllistetty maail-

manpoliittisen tilanteen vuoksi. 

Majaneva jatkoit, että yliopistolla on työhaun teemaviikko 21.-23.1. 



PATINA RY Hallituksen kokous 1/2020 

Kanslerinrinne 1 

33014 Tampereen yliopisto 8.1.2020 

 

- 5 - 

Yrityspäivät 5.2. pidetään kampuksella. Tavoitteena on kontaktoida erityisesti MOTI-

VOITUNEITA opiskelijoita.  

13 § YRITYSYHTEISTYÖ- JA VARAINKERUUASIAT 

Linda Laakkonen alusti ja kertoi, että Viljami Kesäsen veljen vaari on ottanut yhteyttä 

yhteistyöasioissa Save & File -anniskeluliikkeestä.  

Laakkonen jatkoi ottavansa yhteyttä Johanna Mäkelään varainkeruuasioihin liittyen. 

Sponsoreita aletaan kerätä taas käymällä vuosien 2017 ja 2018 yhteistietolistoja läpi. 

Taloudenhoitaja Mäkitalon kanssa Laakkonen katsoo sponsorilaskut. 

Keskusteltiin myös Historiikeista. Oltiin yksimielisiä, että kaikki myyntiin johtavat 

markkinavinkit, kaikki ideat otetaan vastaan. Pohdittiin varastoylijäämää tulevia 60-

vuotisjuhlia 2023 silmällä pitäen. 

14 § TIEDOTUSASIAT 

Sihteeri Tapio Aropaltio alusti. Kertoi lähettävänsä puhtaaksi kirjoitetut pöytäkirjat 

Majanevalle, joka laittaa nettisivuille. Säännöt on hyvä myös laittaa sivuille. 

Taru Lahtinen kommentoi ja ottaa koppia sivuista. Tarkoituksena ottaa nettisivut hal-

tuun ja päivittää ne. 

Nettisivuja varten päätettiin perustaa whatsapp-ryhmä joka koordinoi ja keskustelee 

sivuista. Lahtinen ehdotti, että jäsenistölle kirjoituskutsua. Nettisivuista vastaava 

Santtu Yli-Tokko kertoi, että oikeuksia voi rajata pelkkiin blogiteksteihin. Lahtinen 

jatkoi, että IG aktivoidaan myös, jota tapahtumavastaavat käyttävät. 

Lahtisen mukaan pitää jatkossa kiinnittää huomiota salasanoihin ja siihen, kuka IG.tä 

hallinnoi. Kulttuurivastaava Voutilainen kommentoi, että tilin sähköpostiosoite tulee 

selvittää, että ei sulje kenenkään omaa tiliä vahingossa ja yllättäen. 

Google Drive on todettu hankalaksi käyttää ja sitä ei päivitetä liian usein. Myös sala-

sanan kanssa on ollut ongelmia. Kv-vastaava Sonja Kalliomäki ehdotti Tuni Groupsia 

ja Aarikka kommentoi, että katsellaan sen käyttöä mahdollisesti. Ei luovuta vielä Dri-

vestä. 

Telegram toimii hyvin, samoin tapahtumavastaavien viikkotiedotteet sähköpostilis-

talle. Näitä kahta markkinoidaan aktiivisemmin myös jatkossa.  

Trey:n sähköpostilistat on todettu myös hankalaksi.  

15 § KV-ASIAT 

Kv-vastaava Sonja Kalliomäki kertoi, että kaikki vaihtarit ovat palanneet turvallisesti 

kotimaihinsa. Patina ry:llä ei ole yhtään kv-tuutoria, mutta kenestäkään vaihtarista ei 

ole tietoa. Uusi hakuaika 24.2.-8.3. 
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Vaihtoon hakuajat ovat avautuneet lukuvuodelle 2020-21. Haku sulkeutuu kuun lo-

pussa, mistä Kalliomäki kantoi huolta. 

Päätettiin, että laitetaan postituslistalle ja telegramiin tiedotus asiasta, sillä osalta on 

mennyt varmasti tieto ohi. 

16 § SOPO- JA YMPÄRISTÖASIAT 

Taru Lahtinen totesi, että perehdytystä ei ole tn tulossa. Lahtinen jatkoi myös, että hän 

ja Max Hurri tekevät yhdenvertaisuusasiasta kyselyn. 

Pj Kajander kertoi, että Lauri Ikola on halukas auttamaan yhdenvertaisuussuunnitel-

man laatimisessa. Myös YTY:ssä on ollut vastaavaa hanketta 

Lahtinen kertoi, että Nettisivuille voisi laatia Häirintäyhteyslomakkeen, joka menisi 

sopolle tietoon. Ehdotus sai kannatuksen. 

Rony Sakkara kertoi, että yhdistys on harkinnut pitkään Reilun Kaupan sitoumuksen 

tekemistä. Harkitsee yhä. 

17 § HILE 

Viime vuoden Hile-päätoimittaja Juho Aarikka kertoi, että HiLe 2/2019 ilmestyy 

myöhässä tässä kuussa. 

Sen sijaan tiedelehti Hybris haluaa lähettää laskun sähköpostiviestin sijaan, mikä on 

ok. Tukipolitiikka pysyy ennallaan, eli tuetaan jatkossakin se noin 70€.  

Päätettiin, että sihteeri hoitaa asian loppuun.  

Päätoimittaja Sakkara alusti HiLeen teemaa. Alustavasti hyvin- ja pahoinvointi. 

18 § META 

Juho Aarikka nosti kysymyksen HOL:ista. Esityslistasta puuttui kohta HOL. Sakara 

kertoi, että nivotaan kohta Hileen yhteyteen. HOL:in tiedotus on ollut kuuleman mu-

kaan takkuavaa. Esimerkiksi FB Messenger -ryhmä ei toimi, mikä on näkynyt tiedo-

tuksen matalasuhdanteena. 

Majaneva vaihtoi aiheeksi Toimareille ja hallituslasille jaettavat haalarimerkit, jotka 

on tarkoitus jakaa palkkioksi. 

Aarikka sanoi, että viime pöytäkirjassa mainoskasvo ei ollut Tunin, vaan TREY:n 

asia. Tämä on kirjattu viime pöytäkirjaan väärin. Oikea muotoilu on  

Pj Kajander kertoi, että Werstaalta on tullut kutsu näyttelyavajaisiin 23.1. Hanna Vou-

tilainen ilmaisi mielenkiintonsa lähteä katsomaan. 

Pohdittiin, mikä on yliopiston slogan latinaksi. Homo solvit. 
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19 § SEURAAVA KOKOUS SEKÄ KEVÄTKOKOUS 

Seuraava kokous ei ole vielä ajankohtainen. Alustavasti helmikuun ensimmäisellä tai 

toisella viikolla. 

Kevätkokous samalla proseduurilla kuin aiemmin. Kevätkokous ennen hallituksen ko-

kousta pois alta. Mahdollisesti viikolla kahdeksan. 

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa klo 18.37. 

 

LIITTEET 

- Liite 1. Esitys hallituksen ja toimihenkilöiden johtosäännöstä 2020 

- Liite 2. Allekirjoitettu tilinpäätös 2019 

- Liite 3. Allekirjoitettu Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2020 

- Liite 4. Allekirjoitettu rahankäyttösopimus hallituskaudelle 2020 

- Liite 5. Tilinkäyttöoikeuksien siirtämistä koskeva asiakirja. Ote pöytäkirjasta. 


