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Kokousaika pe 13.3.2020 

klo 14:10 – 15:05 

Kokouspaikka Pinni B seminaarihuone 3074, Kanslerinrinne 1 

33014 Tampereen yliopisto 

Läsnäolijat 

Paikalla § 1 - 9 

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 

 

Mervi Kaarninen henkilökunnasta, klo 14.00 - 14:08 

Ulla Aatsinki henkilökunnasta, klo 14.00 - 14:08 

Kiia Kotalainen (toimihenkilö) 7.1 – 9 § 

Juuso Torvinen 7.1 – 9 § 

Viljami Karjalainen 7.1 – 9 § 

Peppi Pylkkänen 7.1 - 9 § 

Ilona Vanhanen 7.1 – 9 § 

Veera Kimonen 7.1 – 9 § 

Venla Nenola 7.1 – 9 § 

 

 

 

 

 



PATINA RY PÖYTÄKIRJA 5/2020 13.3.2020 

Kanslerinrinne 1   

33014 Tampereen yliopisto 

   

 

- 2 - 

 

Käsiteltävät asiat  
§ 1 – 9 

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 klo 14:10. 

2 § Kokouksen järjestäytyminen 

Kokousta johtamaan valitaan puheenjohtaja Kajader ja sihteeriksi Aropaltio. 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Ylioppilaskunta TREY julkaisi eilen 12.3.2020 tiedotteen, jota tässä kokouksessa 

käsitellään kiireellisenä. Tästä syystä hallitus katsoo, että kokous on laillinen, kun 

paikalla on yli puolet hallituksen edustajista. 

4 § Esityslistan hyväksyminen 

Käsitellään esityslista ja keskustellaan siitä. 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: kohdaksi 6 § Tiedotus- ja ilmoitusasiat 

ja alakohdaksi 7.8. Hallituksen toiminta ja tulevat kokoukset jatkossa. 

5 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja, kuten myös kevätkokouksen uusittu johdanto-osa 

kiersi hallituksen jäsenillä. Korjataan kohdat 19 § META kuuluvaksi: Patina etsii IG-

vastaavaa. Ja kohta 8 § kuuluvaksi SISU-koulutus keskustakampuksella. 

Kevätkokouksen päätökset todennettiin allekirjoituksin, samoin viime kokouksen 

asiat. 

6 § Ilmoitus- ja tiedotusasiat 

Jenna Kajander julkaisee tänään Patinan virallisen linjan tilanteeseen yhdistyksen 

telegram-pikaviestimessä, Instagramissa, nettisivuilla ja sähköpostilistalla. 

Ylioppilaskunta TREY julkaisi keskiviikkona 12.3. tiedotteen, jossa se linjasi 

käytäntöjä koronaviruksen estämiseksi, mikä oli tämän kokouksen syy. 
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7 § Ainejärjestön kanta ylioppilaskunnan linjaukseen koronaviruksen 

leviämisen estämiseksi 

 7.1 Patinan omat tapahtumat 

Ylioppilaskunnan mukaan Wappus siirtyy todennäköisesti alkusyksylle. Lisäksi yli 

sadan henkilön tapahtumien ei pidetä ja kaikkia opiskelijatapahtumia kehotetaan 

perutettavaksi koronaviruksen leviäimisen estämiseksi. Kajander kertoi, että 

ainejärjestöt ovat yleisesti perumassa tapahtumiaan jopa toukokuun loppuun asti. 

Tanja Holopainen ja Anni Aaltonen kertoivat, että Seilaussitsit on peruutettu ensi 

tiistailta. Toisaalta tapahtumaa siirretään eteenpäin, sillä tilavuokraa ei voi perua. 

Anni Aaltonen ilmaisi, että loppukevään tapahtumia arvioitaisiin tilanteen 

kehittymisen mukaan, eikä tässäkään asiassa ole syytä ylireagoida. Juho Aarikka 

totesi, että TREYn ohjeistusta on viisasta noudattaa. Taru Lahtinen kommentoi, että 

myöskään ei ole tarvetta ylireagoida. Sopeuttamista tarvitaan. Juho Aarikka ehdotti, 

että tapahtumia on joko siirrettävä tai peruttava. Juho Aarikka ilmaisi, että TREY ei 

voi määrätä perumaan tapahtumia, mutta ainejärjestön on kannettava vastuunsa 

tilanteessa, joka on mitä on. 

Anni Aaltonen jatkoi, että Patinan oman Beerpong-turnauksen suhteen pitää siirtää 

tapahtuma. Alkuun Soutupaviljongin tilavuokraa yritetään perua, mutta on syytä 

varautua siirtämään tapahtuma.  

Bussi-approjen osalta tilannetta pitää katsoa. Tanja Holopainen sanoi, että 

peruutusehdoista voisi ainakin kysyä bussifirmalta. 

Jesse Mäkitalo kertoi, että talouspuolella peruutusten ja siirtämisten kanssa tulee olla 

kartalla, sillä maksuja ja tilavuokria on tarkkailtava. Sonja Kalliomäki ehdotti, että 

muotoillaan päätös perumisten suhteen avoimeksi, että yhdistykselle jää pelivaraa. 

Päätetään, että kahden seuraavan viikon osalta kaikki tapahtumat perutaan. Muiden 

osalta tilannetta arvioidaan myöhemmin ja harkitaan tapauskohtaiset. Tällä hetkellä 

hallitus linjaa, että kevään osalta kaikki tapahtumat perutaan toistaiseksi. 

Päätetään, että kahvitunteja jatketaan, sillä jäsenistölle on tarjottava tilaisuus 

keskustella hallituksen kanssa tilanteesta ja purkaa tuntoja. Lisäksi muut 

viestintäkanavat tullaan pitämään auki myös jatkossa. 

 7.2 Muiden kanssa yhteisesti järjestettävät tapahtumat 

Tanja Holopainen ilmaisi nähneensä vaivaa Huminoiden suhteen ja jatkoi, että 

Huminat siirtyvät ja lippujen hinnat palautetaan asianomaisille. 

IA:n ja Patinan yhteinen karaoketurnaus yritetään pitää sinä ajankohtana, jona 

tapahtuma on suunniteltu. Poikkitieteellinen Beerpong-turnaus perutaan sen sijaan. 
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Todetaan, että Huminat siirtyvät ja Beerpong-turnaus peruuntuvat yksiselitteisesti. 

 7.3 Kulttuuritapahtumat, m. m. Norte Dame -teatterinäytös 

Hanna Vuotilainen kertoi, että Tampereen Teatteri peruu koronaviruksen takia koko 

loppuviikon esitykset. TTT on sekin perunut kaikki loppukevään näytökset. Ensi 

maanantaina tulee tarkempaa tietoa näytöksistä. Rahat tullaan palauttamaan, jos 

näytökset perutetaan. 

Kaksi leffailtaa on ollut suunnitteilla, toinen OASIS:ksella, joka menee kiinni. 

Leffailtaa ei järjestetä, jos OASIS suljetaan. 

Päätetään, että Patinan molemmat leffaillat perutaan. 

Todetaan, että teatterireissun kanssa katsotaan tilanne ja varaudutaan sen 

peruuntumiseen. 

 7.4 KV-asiat, opiskelijavaihto ja harjoittelu ulkomailla 

Sonja Kalliomäki kertoi, että yliopisto on laittanut opiskelijavaihdossa oleville viestiä, 

että kannattaa palata kotiin. Linjauksena on, että opiskelijat eivät lähde vaihtoon, ei 

harkkaan, eikä minnekään. Yliopiston määräys on voimassa toistaiseksi. 

Ei tietoa, tuleeko Tampereella vaihto-opiskelijoita ollenkaan syksyllä. 

Kv-tuutorkoulutuksen osalta tulevat koulutukset pidetään, tai sitten ei. 

Päätetään, että tilannetta seurataan ja tiedotetaan myöhemin. 

 7.5 SOPO-asiat. Henkilökunnan kanta asiaan. 

Henkilökunnasta Mervi Kaarninen kertoi, että henkilökunta on varautunut 

etäopetukseen kurssien ja kandi- ja graduseminaarin osalta ensi viikon alusta, 16. 

maaliskuuta lähtien. Teemaseminaarit on myös tarkoitus siirtää etäopetukseen. 

Ulla Aatsinki informoi, että henkilökunta odottaa yliopiston johdon päätöksiä. Päätös 

tulee intraan, josta se välitetään kaikille opiskelijoille. Aatsinki sanoi, että on hyvä, jos 

Patina nimeää yhteyshenkilön henkilökuntaan päin, koska kaikki eivät ole jokaisella 

kurssilla, joilla asiasta tiedotetaan. 

Intraa on seurattava tapahtumien osalta, mutta Patina välittää myös tiedon jäsenistölle. 

Hanna ilmaisi huolensa, että tietoa tulee tipoittain, mikä hankaloittaa tiedonsaamista. 

Mevi Kaarnien kertoi, että dekaani Juho Saari lähetti viestin klo 14:40, että klo 15 

mennessä intraan tulee viestiä asiasta. Yliopiston johto kokoontuu sunnuntaina ja 

tiedottaa maanantaina. Viikonloppuna rentoutumista ja rauhoittumista. 
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Päätös. SOPO-vastaava Taru Lahtinen nimettiin Patinan yhteyshenkilöksi 

henkilökuntaan päin. Henkilökunnan tiedote lähetetään ensin Taru Lahtiselle, joka 

välittää tiedon Patinalle. 

Todetaan, että yliopisto siirtyy etäopetukseen maanantaista 16.3. lähtien. Sähköiset 

tenttitilat ovat kuitenkin normaalisti käytössä. Lukekaa myös intraa, sillä yliopisto 

tiedottaa siellä tilanteen etenemisestä! 

 7.6 Gdanskin ekskursio 

Juho Aarikka kertoi, että ekskursio perutaan nykytilanne huomioiden. Kaikki tulevat 

saamaan rahansa takaisin sen, mitä pystyy. Lennot (90€ menopaluu) ovat poikkeus, 

sillä lentojen peruminen maksaa enemmän kuin itse lennot. 

Juho Aarikka ehdotti, että peruutusehdon ostaminen on viisasta: puolitoista euroa 

kertaa 24 ihmistä. Hostellin Juho peruu tänään. Hostelli palauttaa rahat kaikkien rahat. 

Anni Aaltonen ilmaisi, että jos tilanne äityy, että yhtiöt peruvat, tilanne on toki 

erilainen, mitä mieltä Juho oli myös. 

Jenna Kajander lisäsi, että oma matkavakuutus on myös keino saada rahojaan takaisin. 

Päätetään. Ekskursio perutaan, ei poikkeuksia. Osallistujat tulevat saamaan ainakin 

110€ takaisin. Lentojen osalta asiaa selvitetään. 

 7.7 Kevään HOL-seminaari 

Rony Sakkara kertoi, että HOL-seminaari on peruttu. Sekä Tosine että HOL-hallitus 

olivat yksimielisiä päätöksessään. 

Sitsien osallistumismaksuista pitää kysellä Tosine ry:n rahastonhoitajalta tositetta 

vastaan. Tietoa tästä löytyy asianomaisten sähköposteista. 

Sakkara ilmoitti, että laittaa majoituskulut Patinan piikkiin. 

Päätös. HOL-seminaari on peruttu, mutta historianopiskelijain liiton kevätkokous 

pidetään normaalisti. Hallitus korjaa hra Sakkaran majoituskulut, arvoltaan 40€. 

Päätös. HOL:n kevätkokous pidetään normaalisti su 15.3. 

 7.8 Hallituksen toiminta ja tulevat kokoukset 

Seuraava kokous on vasta huhtikuussa. Jenna Kajander ei näe tarvetta linjaukselle 

kokouskäytänteistä. Viestintää on hyvä hoitaa Telegrammissa ja sähköpostilistan 

kautta tehostetusti. 

Juho Aarikka painotti, että yhdistyksessä kaikkien on hyvä sisäistää linja huolella ja 

seisoa linjan takana. Todetaan, että hallituksen on oltava yhtenäinen kannassansa ja 
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viestiä keskitetysti, eikä hötkyillä, jotta turhaa epätietoisuutta ja huolta voidaan 

vähentää.  

Anni korosti, että mitä normaalimpaa elämään voidaan jatkaa viruksesta huolimatta, 

sitä vähemmän turhaa paniikkia syntyy. Maalaisjärkeä on hyvä käyttää. 

Toisaalta oltiin yhtä mieltä siitä, että yksityishenkilöiden tekemisiin ei voida puuttua.  

Päätetään, että hallitus jatkaa normaalisti toimintaansa ja seisoo linjan takana ja 

viestii tehostetusti jatkossa jäsenistölle koronaviruksen vaikutuksista. 

7 § META 

Nelli Järvelä kertoi, että tuutor-asiat on peruttu maaliskuulta. Huhtikuun työpajat ovat 

silti olemassa. Juho Aarikka lisäsi perään, että myös SISU-koulutukset on yllättäen 

peruttu.  

Lisäksi todettiin, että Oriveden lukion maikka on lähettänyt viestin, mikä on 

huomioitava ja vastattava muuttuneen tilanteen pohjalta. Taru Lahtinen kommentoi, 

että ylioppilaskunta on kehottanut välttämään muuta kuin opetustoimen nimissä 

tapahtuvaa vierailua muissa kouluissa. 

Hanna Vuotilainen ilmaisi, että tapahtumasektori (Anni ja Hanna) ilmoittaa oman 

kantansa hallituksen kannan lisäksi, mitä kevään tapahtumiin tulee 

Taru Lahtinen puolestaan hoitaa koulutuspoliittisen asiat ja pj Jenna Kajander 

yhdistyksen hallituksen kannan asiaan. 

Maanantain viikkotiedotteessa tulee lisää tietoa. 

8 § Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Seuraava kokous pidetään huhtikuussa, kun on tarvetta. 

9 § Kokouksen päättäminen 

Pj Kajander päätti kokouksen ajassa 15:05. 

 


