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Kokousaika ti 10.03.2020 

klo 18:00 – 19:15 

Kokouspaikka Pinni B seminaarihuone 3074, Kanslerinrinne 1 

33014 Tampereen yliopisto 

Läsnäolijat 

Paikalla § 1 - 21 

Jenna Kajander puheenjohtaja 

Anni Aaltonen (este) 

Hanna Voutilainen 

Jesse Mäkitalo 

Juho Aarikka 

Lassi Varis (este) 

Linda Laakkonen (este) 

Mikko Majaneva 

Nelli Järvelä 

Rony Sakkara (este) 

Sonja Kalliomäki 

Tanja Holopainen (este) 

Taru Lahtinen 

Tapio Aropaltio sihteeri 

Muut läsnä olevat Otto Niemonen (toimihenkilö) 

Käsiteltävät asiat  § 1 – 21 

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. 

http://www.patinary.com/
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1 § Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Kajander avasi kokouksen ajassa 18:01. 

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. Paikalla oli hallituksesta yhdeksän jäsentä eli 

yli puolet. 

4 § Esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin sellaisenaan. Juho Aarikka ehdotti, että kohdaksi § 5 tulisi jatkossa 

tiedotus- ja ilmoitusasiat. 

Hyväksytään, että jatkossa kohta § 5 on tiedotus- ja ilmoitusasiat. 

5 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja laitettiin kiertämään ja hyväksyttiin asianomaisin 

allekirjoituksin. 

Todettiin, että kevätkokouksen pöytäkirjan johdanto-osa kirjoitetaan uudestaan, sillä 

pöytäkirjantarkastajien nimet puuttuvat. 

Päätetään, että sihteeri kirjoittaa kevätkokouksen johdanto-osan uudestaan lisäten 

kokouksen virkailijoiksi pöytäkirjantarkastajat Juho Aarikan ja Hanna Vuotilaisen. 

6 § Talousasiat 

Rahastonhoitaja J. Mäkitalo alusti talousasioissa. 

Gdansk-ekskursion maksuja ei ollut vielä kaikki. Mobilepay-palvelua on ottamassa 

käyttöön. Muutoin rahaa on kuuleman perusteella hyvänlaisesti. 

7 § Järjestöasiat 

Kajander kertoi, että tiedekunnan järjestötuki on haettavissa 24.3. asti. Käytänteet ovat 

muuttuneet hieman aiemmasta Nyt erityisesti opiskelijoiden hyvinvointia tukeviin ja 

edistäviin hankkeisiin saa tukea. 
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Kulttuuriasioista vastaava Hanna Vuotilainen ehdotti, että haetaan tukea Tommy 

Tabermann -runonlausuntailtamien järjestämiseen ja uuden Tommyn hankkimiseen. 

Ehdotusta kannatettiin. 

Pj Kajander kertoi, että Patinalla on työryhmä, joka kehittää organisaation viestintää. 

Siihen kuuluvat Lauri Ikola, Taru Lahtinen, Mikko Majaneva ja Jenna Kajander. 

8 § KOPO-asiat 

Juho Aarikka alusti kopo-asioissa. 

SISU-koulutus Hervannassa huomenna, jonne Juho on menossa. 

Todettiin, että kirjallinen valitus tekeillä ensimmäisen periodin kurssista, jonka 

toteutuksen ei ole katsottu vastaavan kurssin tavoitteita. Lisäksi ainejärjestön 

opiskelijoista osa on kokenut, että kurssilla on ollut vakavia puutteita muun muassa 

viestinnässä. 

Juho Aarikka ehdotti, että koulutuspoliittiselle vastaavalle avattaisiin esimerkiksi 

nettisivuille mahdollinen palautekanava, jotta palautteen antaminen muodostuisi 

helpommaksi ja kynnys antaa palautetta olisi matalampi. Henkilökunta on myös 

ilmaissut, että haluavat mielellään palautetta kursseistaan. 

Ehdotus: nettisivuille palautekanava tai muokattava google docs-tiedosto. 

9 §  Tuutorointiasiat 

Nelli Järvelä kertoi, että tutoreiden ensimmäinen kokous on pidetty. Innostusta ja 

sitoutuneisuutta on osoitettu. 

Huhtikuussa on historian oppiaineen tutorkoulutus. Maalis-huhtikuussa on tulossa 

myös tiedekunnan sekä yliopiston omat tuutor-koulutukset. 

Historian pääsykokeet ovat 4. kesäkuuta, mikä on hankala ajankohta kesätöiden 

vuoksi. Hallituslaisia rekrytoitaneen avuksi. 

Todetaan, että historian pääsykokeet ovat 4.6.2020 

10 § Tapahtuma-asiat 

Nelli J. kertoi tapahtumavastaava Anni Aaltoselta terveisiä. 

Sitseille yli 50 ilmoittautumista, mutta enemmän ilmoittautumisia toivotaan. Lisäksi 

Bussi-approt ja vapun tapahtumat ovat hallinnassa.  

11 § Kulttuuriasiat 

Hanna Voutilainen alusti kulttuuriasioista: ”Hyvin menee, Jesse saa laskun 

huomenna.” 
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Juho Aarikka sanoi, että koronavirus voi vaikuttaa tulevaan ekskursioon, mikä on 

hyvä tuoda julki ja tiedostaa. Tulevaisuus on avoin sen suhteen. Aarikka ilmaisi 

huolensa, että koko matka voi pahimmillaan peruuntua, eikä rahoja saa takaisin, jos 

koronatilanne kehittyy pahemmaksi. 

Todetaan, että tilanne elää ja sitä seurataan osittain jännitykselläkin. 

12 § Työelämä- ja alumniasiat 

Mikko Majaneva alusti työelämäasioissa. 

Järjestöhaaste on alkanut.  

Huomenna on cv-koulutus päätalon tilassa C8 klo 16:00. Jaakko Suomalainen ottaa 

hyviä cv-kuvia silloin. 

Alumni-sitsejä on väläytelty. Otto Niemonen sanoi, että sitsejä on lähiaikoina paljon. 

Majaneva jatkoi, että syksy on alumnien ja paneelien kulta-aikaa. 

Korkeakoulujen työharjoittelusta toivotaan lisäinfoa henkilökunnalta, sillä uudet 

opiskelijat eivät ole kaikkien tienneet keneltä kysyä. 

Päätetään, että lähestytään henkilökuntaa historian työharjoitteluasioissa. 

13 § Yritysyhteistyö- ja varainkeruuasiat 

Linda Laakkonen on laittanut terveisiä. Colleget ovat tulossa. 

Otto Niemonen kertoi haalarimerkeistä, joiden visiot ja luonnokset löytyvät sihteerin 

sähköpostista. Hallitus keskusteli merkkiehdotuksista. 

Niemosen mukaan on tehtävä inventaario, paljonko merkkejä on ylipäätään ennen 

uusien tilaamista. Hankinta on kilpailutettava tietysti. Myynnin osalta on huomioitava, 

että myyntiä on hyvä laajentaa eri kampuksille.  

Taru Lahtinen ehdotti, että Patina haalareista ja merkeistä tulisi kuvat nettisivuille. 

Otto kertoi, että siirtyminen haalarimerkkitorille työllistäisi yhden henkilön 

täyspäiväisesti haalarimerkkien postittamisen osalta. 

Jenna Kajander ehdotti, että äänestetään asiasta. Tuningas ja majavanmetsästys 

hyväksyttiin. Tosin majavat yksinkertaistetusti. Partajeesus-galleria (plus Mao) 

palautettiin tuotekehittelyyn.  

Onpa merkillistä. 

14 § Ilmoitusasiat 

Kirjamarkkinat päätalon aulassa huomisen ja ylihuomisen vielä. Sihteeri kertoi 

ostaneensa kirjamarkkinoilta Yhdistyksen ABC -kirjan yleisoppaaksi. 
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Kajander kertoi, että Anni Aaltonen oli kysynyt vahtimestareilta ilmoitustaulusta, 

josta ei ollut saatu vastausta vielä. 

15 §  Kv-asiat 

Sonja Kalliomäki kertoi kv-asioista. 

Kv-tuutorihaku on nyt päättynyt. Hakemuksia tuli yhteensä viisi hyvää. Yleensä 

vaihtareita on tullut keskimäärin Patinaan kolme, mutta kaikki hakeneet valitaan, sillä 

yliopiston tasolla on yleensä ollut kuitenkin epäsuhtaa; kaikilla ainejärjestöillä ei ole 

ollut tarpeeksi kv-tuutoreita. 

Kv-tuutoreiksi valittiin seuraavat: 

Matti Sammalkangas. Jaakko Suomalainen, Johanna Mäkelä, Essi Miesvirta ja Erkko 

Sirén. 

16 § SOPO- ja ympäristöasiat 

Taru Lahtinen kertoi, että sopo-kyselyn tuloksia on alettu huomioida ja toteuttaa 

päivittäisessä toiminnassa. 

Yhdenvertaisuussuunnitelma on myös tulossa. 

Ympäristöasioiden osalta keskustelimme reilun kaupan tempauksesta, josta 

päädyimme norppien tukemista käsittelevään kehityskeskusteluun. Sitä vastoin emme 

tue minkkejä, jotka ovat tuhoeläimiä, toisin kuin kivellä pötköttelevät norpat. 

Totesimme yhteisesti, että yhdistyksellä on oma lehmä ojassa asiassa. 

17 § Hile ja Historian opiskelijain liitto 

HOL-seminaari on tulossa 15. – 17.3. tällä viikolla. 

Hileen kirjoitusaika päättyy tällä viikolla 15. päivä. 

18 § Urheiluasiat 

Lassi Varis on informoinut pj Kajanderia urheiluasioista. Sähly-peli on pienoisessa 

vastatuulessa, mutta eteenpäin senkin osalta mennään.  

19 § META 

Patinan lippu-tarvikkeet ovat läpikäymässä muodonmuutoksen lipuksi piakkoin. 

Wappuna salkoon! 

Pj Kajander kertoi, että Instagram-vastaava olisi hyvä idea sekä se, että hallitus 

nimeää virallisen vastuuhenkilön hoitamaan somea. Taru Lahtinen ilmoitti, että Patina 

ei seuraa yksityishenkilöitä enää. 

Päätettiin, että Patina etsii brändimanageria. 
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20 § Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Seuraava kokous pidetään huhtikuussa 

21 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Kajander päätti kokouksen ajassa klo 19.15 


