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Kokousaika 20.1.2020, klo 18:00 -  

Kokouspaikka Pinni B3074 (Seminaarihuone) 

Läsnäolijat Jenna Kajander puheenjohtaja 

Anni Aaltonen 

Hanna Voutilainen 

Jesse Mäkitalo 

Juho Aarikka 

Lassi Varis 

Linda Laakkonen 

Mikko Majaneva 

Nelli Järvelä 

Rony Sakkara 

Sonja Kalliomäki sihteeri 

Tanja Holopainen 

Taru Lahtinen 

Tapio Aropaltio  

Muut läsnä olevat Essi Miesvirta (jäsen) 

Johanna Mäkelä (toimihenkilö) 

Venla Nenola (toimihenkilö) 

Matti Sammalkangas (toimihenkilö) 

Asiat  § 1 – 20 

Kokouksen laillisuus ja 

päätäntävaltaisuus 

Todettiin laillisuus ja päätäntävaltaisuus. 
 

Pöytäkirjan varmennus 

ja allekirjoitukset 

 

 

 

Jenna Kajander 

Puheenjohtaja 

 

Sonja Kalliomäki 

sihteeri 

Pöytäkirja tarkistettu Seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

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

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

Puheenjohtaja Kajander avasi kokouksen ajassa 18.04. 

2 § JÄRJESTÄYTYMINEN ELI KOKOUKSEN PUHEENJOHTAJAN JA 

SIHTEERIN VALITSEMINEN 

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Jenna Kajander. Hallituksen sihteeri Aropaltio 

ei ole paikalla. Kajander ehdotti kokouksen sihteeriksi Sonja Kalliomäkeä. Kalliomäki 

valittiin kokouksen sihteeriksi. 

3 § KOKOUKSEN LAILLISUUDEN JA PÄÄTÖSVALTAISUUDEN 

TOTEAMINEN 

Kokouskutsu on lähetetty tiedoksi riittävän ajoissa (7 päivää ennen) sekä 

sähköpostilistalle että asetettu ilmoitustaululle. Hallituksen jäseniä on paikalla riittävä 

määrä. Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4 § ESITYSLISTAN HYVÄKSYMINEN 

Hyväksytään esityslista muutoksitta. 

5 § EDELLISEN KOKOUKSEN PÖYTÄKIRJAN TARKASTAMINEN 

Järjestäytymiskokouksen pöytäkirja kiersi hallituslaisilla ja hyväksyttiin. 

6 § TALOUSASIAT 

Taloudenhoitaja Mäkitalo alusti talousasioista. Tilinkäyttöoikeudet tulee siirtää 

oikeille henkilöille, ja asia on työn alla. Pullonpalautus on hoidettu ja tästä yhdistys 

sai 54€ ja risat. 

7 § JÄRJESTÖASIAT 

Sihteeri Aropaltio kerää hallituksen jäsenten henkilötunnukset tämän pöytäkirjan 

liitteeseen. Liite on salattu henkilötietolain 1050/2018 momentin 29 § nojalla ja on 

siten ainoastaan sihteerin hallussa. 

Taru Lahtinen kertoi, että YTY suunnittelee workshoppeja liittyen fuksien 

innostamiseen ainejärjestötoimintaan. Erityisesti fukseja pyritään innostamaan 

toimihenkilötoimintaan, jonka tehostamista on pohdittu. YTY on keskustellut myös 

virkistyksestä, sillä ainejärjestötoimintaa pidetään monesti turhan kuormittavana. 
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   7.1 Vuoden 2019 toimintakertomuksen allekirjoittaminen 

Hyväksyttiin vuoden 2019 toimintakertomus ja varmennettiin hallituksen allekirjoituksin. 

Toimintakertomuksen allekirjoittamisen myötä tilinpäätös 2019 on nyt saanut hallituksen 

siunauksen. Torstaina on toiminnantarkastus Vammalassa. 

8 § KOPO-ASIAT 

Juho Aarikka kertoi, että hän on SOC:in kopo-ryhmässä, mutta toiminta ei ole vielä 

lähtenyt käyntiin. Myös historian oppiaineen oma tapaaminen koulutuspoliittisiin 

asioihin liittyen lienee pian, mutta infoa ei vielä ole. Juho on saanut perehdytystä 

vanhalta kopo-vastaavalta Maxilta. 

9 § TUUTOROINTIASIAT 

 Nelli Järvelä kertoi, että erityistä asiaa tuutorointiin liittyen ei ole. Ensimmäinen 

vastaavien tapaaminen on huomenna 21.1. 

10 § TAPAHTUMA-ASIAT 

Tapahtumavastaavat Tanja Holopainen ja Anni Aaltonen kertoivat tapahtuma-asioista. 

Hallituksenkaatajaiset ovat 28.1. ja asianomaiset on kutsuttu. Mukana ovat nykyisen 

ja edellisen hallituksen jäsenet, toimihenkilöt, tuutorit ja kv-tuutorit.  

Ensi viikolla on tulossa Passion-hengailua torstaina eli 30.1. 

Poikkitieteellisiä tapahtumia on varmistunut. 26.3. on Huminat ja 17.4. 

poikkitieteellinen beerpong. Vappu mainittu ajassa 18.14. 

Ystävänpäiväsitsit ovat 18.2. ja Facebook-tapahtuma on ulkona. 17.3. on seilaussitsit 

yhdessä ruotsinopiskelijoiden ainekerho Svenssonien kanssa. 

HOL-risteily on pian, 12.2.-13.2. Perioditaukoon liittyen tapahtumavastaavat kysyivät, 

kannattaako suurempia tapahtumia järjestää. Hallitus oli yksimielinen siitä, että suuret 

tapahtumat perioditauolla eivät ole taloudellisesti kannattavia. 

Karaoke on suunnitteilla, mutta Kaijakasta ei ole vielä kuulunut vastausta tähän 

liittyen. Oma beerpong lienee myös tulossa, mutta tila on vielä mietinnässä. 

11 § KULTTUURIASIAT 

Kulttuurivastaava Hanna Voutilainen alusti kulttuuriasioita. Torstaina on Werstaalla 

näyttelynavajaiset, jonne on menossa hallituksen edustus. Museokäynteihin liittyen 

Muumimuseon vierailu on suunnitteilla ilmaispäivänä. 

Ensi kuussa aukeaa ilmoittautuminen Patinan teatterivierailuun. Näytelmäksi on 

valikoitunut Notre Damen kellonsoittaja. 
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Iltakoulun kulttuurivastaava on ollut Voutilaiseen yhteydessä. Tulossa on yhteinen 

hauska kulttuuritapahtuma, todennäköisesti Mamma Mia -sing along. 

Juho Aarikka jatkoi kulttuuriasioista. Jussi Jalonen ei ole vastannut tulevan 

klassikkokinon suhteen. Viini- ja juustoilta on tulossa mahdollisesti 19. tai 20.2. 

Kritiikki on ollut yhteydessä mahdollisesta yhteistyöstä. Voitaisiin lähteä Tuurin 

matkalle yhdessä, tai vierailla Turussa. Vaihtoehtoisesti Kritiikki voisi vierailla 

Tampereella. Pohdittiin, voisiko yhteispöhinät Kritiikin kanssa olla osa 

vapputapahtumia. 

12 § TYÖELÄMÄ- JA ALUMNIASIAT 

Työelämävastaava Mikko Majaneva alusti työelämäasioita. Työelämätapahtuma on 

tulossa samana päivänä HOL-risteilyn kanssa. Tapahtuma on tällä hetkellä täynnä (25 

henkilöä). Majaneva on menossa Specian koulutukseen ensi viikolla. 

13 § YRITYSYHTEISTYÖ- JA VARAINKERUUASIAT 

Linda Laakkonen kertoi, että hän on saanut tarjouksen Patina-tarroista. 200 tarraa 

tulisi maksamaan 88€ sekä ALV:n 24%. 300 tarraa puolestaan olisi 22€ lisää sekä 

ALV 24%. Avattiin keskustelu tarra-asiasta. Sonja Kalliomäki ehdotti, että voitaisiin 

kilpailuttaa tarjous kysymällä vielä ainakin yhdestä paikasta. Tämä sai kannatusta. 

Päätettiin, että kilpailutetaan tarjous ja jos ei saada halvempaa, tilataan tämän 

tarjouksen mukaan. 

Ilmainen pelitapahtuma 4-5 henkilölle on tulossa. Laakkosen lisäksi voisi lähteä 

muutama muu henkilö hallituksesta. Laakkonen ja varainkeruutoimihenkilö Johanna 

Mäkelä ovat tehneet työnjaon. Varainkeruun excel—taulukko on myös saatu 

toimimaan.  

14 § KV-ASIAT 

Kansainvälisyysvastaava Sonja Kalliomäki kertoi, että on saanut perehdytyksen 

edelliseltä vastaavalta. Vaihtokokemuksia tullaan keräämään Instagramiin ja blogiin 

taas piakkoin. Kalliomäki kysyi ehdotuksia mahdolliseen Instagramin formaattiin. 

Juho Aarikka ehdotti, että nyt vaihdossa olevat voisivat tehdä livestreamia ennen 

varsinaisten kokemusten julkistamista. 
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15 § SOPO- JA YMPÄRISTÖASIAT 

Sopo- ja ympäristövastaava Taru Lahtinen kertoi, että häirintälomake on julkaistu. 

Myös sosiaalipoliittinen kysely on työn alla, samoin yhdenvertaisuussuunnitelman 

pohja. 

Ympäristöasioihin liittyen ei ollut mitään erityistä. Anni Aaltonen kysyi, onko 

selvinnyt, mitä Reilun Kaupan sitoumus tarkoittaisi. Tähän ei ole vielä saatu selvyyttä. 

16 § HILE JA HISTORIAN OPISKELIJAIN LIITTO 

Rony Sakkara ei ole paikalla. Juho Aarikka kertoi hänen puolestaan, että HiLeestä ei 

ole sen kummempaa asiaa. 

Hol-asioihin liittyen Juho Aarikka ehdotti, että Patina voisi maksaa vastaavalle HOL-

seminaarien matkat julkisilla ja järjestävän tahon tarjoaman majoituksen. Tämä sai 

kannatusta. Majaneva kysyi, kenelle korvaus maksetaan siinä tapauksessa, että 

vastaava ei pääse. Käytiin keskustelua aiheesta ja todettiin, että korvaus olisi 

järkevintä rajata viralliseen HOL-vastaavaan tai HOL-varavastaavaan siinä 

tapauksessa, että varsinainen vastaava ei pääse paikalle. Pohdittiin, mitä tehdään siinä 

tapauksessa, että järjestävä taho ei tarjoa majoitusta. Kalliomäki ehdotti, että tässä 

tapauksessa voitaisiin käsitellä mahdollinen matka ja majoitus hallituksen 

kokouksessa tapauskohtaisesti. Aarikan ehdotus ei saanut vastustusta. Päätettiin siis 

yksimielisesti, että jatkossa Patina maksaa HOL-vastaavan tai varavastaavan matkat ja 

majoituksen HOL-seminaariin. Matkat tulee tehdä julkisilla ja majoituksessa 

hyödyntää isännöivän ainejärjestön tarjoamaa majoitusta – mikäli tätä ei ole saatavilla, 

päätetään tarjottavasta majoituksesta tapauskohtaisesti hallituksen kokouksessa. 

17 § URHEILUASIAT 

Lassi Varis kertoi, että tiistain urheiluvuorolle on tulossa oma tiedotuskanava. 

Toiminta alkaa huomenna Iltakoulun ja Staabin kanssa. Viime torstain vuoro oli 

menestys, peleissä oli mukana yli kolme ihmistä. 3.2. on tulossa kyykän pelailua MM-

kisoihin valmistautumisen merkeissä. 

18 § META 

Holopainen otti esille Lenin—Stalin -purnukan huoltajuuskiistan ja kahvituntien 

järjestämisen. Käytiin keskustelua siitä, pitäisikö kahvituntien järjestäminen olla tietyn 
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sektorin vastuulla. Juho Aarikka ehdotti, että kahvituntien järjestäminen voisi olla 

yhden henkilön vastuulla kerrallaan esimerkiksi yhden periodin ajan sen sijaan, että 

asian suhteen tehtäisiin kovin virallista työnjakoa. Juho ilmoitti pystyvänsä hoitamaan 

asiaa osittain tämän periodin ajan, mutta toivoi toistakin henkilöä mukaan. Nelli 

Järvelä kertoi voivansa hoitaa osan kahvitunneista, ja Hanna Voutilainen ilmoitti 

voivansa olla kolmas. Juho, Nelli ja Hanna hoitavat siis kahvitunteja tämän periodin 

ajan. 

Puheenjohtaja Kajander otti esille kide.app -omistajuuden. Kide.app on ollut 

Kajanderiin yhteydessä tilin omistajuuden vaihtamisesta, eli vanhan hallituksen 

yhteyshenkilön on toimitettava uuden yhteyshenkilön tiedot. Kide.appin omistajuus on 

vielä Lauri Ikolan nimissä. Tapahtumavastaavat perehtyivät asiaan ja onnistuivat 

vaihtamaan omistajuuden suoraan Kide.appin sivuilla. Ilmeisesti vanhan hallituksen 

ilmoitusta ei siis tarvita. 

Taru Lahtinen kertoi, että hallituksen kuvat ovat menossa nettisivuille. Instagramiin 

voisi tehdä kuvista kollaasin. Lahtinen ehdotti, että nettisivuille voitaisiin kirjoittaa 

lyhyt esittely jokaisen sektorin toiminnasta. Instagramiin esittelyt voisivat tulla vasta 

syksyllä, kun uudet fuksit saapuvat. 

19 § SEURAAVAN KOKOUKSEN AJANKOHDAN PÄÄTTÄMINEN 

Kevätkokous voi olla aikaisintaan 13.2. toiminnantarkastuksen ajankohdan vuoksi. 

Käytiin keskustelua kevätkokouksen ja sen jälkeen pidettävän hallituksen kokouksen 

mahdollisesta ajankohdasta. 20.2. noin kello 18 eteenpäin sai eniten kannatusta. 

Jatketaan keskustelua aiheesta Telegramissa. 

20 § KOKOUKSEN PÄÄTTÄMINEN 

Puheenjohtaja Kajander päätti kokouksen ajassa 18.54 

 

LIITTEET: 

- Hallituksen jäsenten henkilötiedot (salattu henkilötietolain 1050/2018 momentin 29 § 

nojalla) 


