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Kokousaika 
ti 14.4.2020 

klo 16:16-18:18 

Kokouspaikka 
Etäkokous ZOOM-verkkoviestipalvelussa, portaalin osoite 

http://tuni.zoom.us/j/761774711, 

Läsnäolijat 

Paikalla § 1 - 22 

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 

Käsiteltävät asiat  § 1 – 22 

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. 

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

Puheenjohtaja Kajander avasi kokouksen klo 16:16. Kyselimme aluksi kuulumisia, 

kun ei ole nähty toisiamme ja kuukausi on vierähtänyt. 

2 § Kokouksen järjestäytyminen 

Kokousta johtamaan valitaan puheenjohtaja Kajader ja sihteeriksi Aropaltio. 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Kokouskutsu on lähetetty 14 aiemmin 

yhdytyksen sähköpostilistalle ja kokouskutsusta tiedotettu myös yhdistyksen tele-

gram-ryhmässä. 

4 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Lisätään asianomaisten hallituslaisten esityksistä kohdaksi 19 § Urheiluasiat ja koh-

daksi 20 § Palautteen käsitteleminen. Hyväksytään esityslista muutosten jälkeen. 

5 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja on luettavissa yhä sähköpostilistalla, eikä edellisen 

kokouksen pöytäkirjasta ollut pieniä sanamuotojen korjailuja enempää huomautetta-

vaa. Jatkossa menetellään samoin kuin nyt, eli sihteeri lähettää esiluettavaksi puh-

taaksi kirjoitetun pöytäkirjan ensiksi hallitukselle, joka lukee pöytäkirjan läpi ja tekee 

tarvittavat korjausehdotukset.  

6 § Tiedotus- ja ilmoitusasiat 

Hallitus keskusteli yhdessä saapuvasta kirjepostista. Jos postia pitää hakea, on otettava 

yhteyttä Pinni B:n kiinteistön ylläpitoon, jonka kanssa asiasta sovitaan. Todettiin li-

säksi, että tuskin tulee paljoa postia korona-aikana. 

Järjestöjen avustushakemus on käynnissä par ‘aikaa. Puheenjohtaja täyttää ja tekee 

avustushakemuksen yhdistyksen puolesta. Pj Kajander lähettää myös lähiaikoina ky-

selyn hallituksen vastuualueista hallituslaisille. 

Taru Lahtinen kertoi, että viestien välittäminen hallituksen listalta ainejärjestön listalle 

on tökkinyt, sillä muille viestit näkyvät kryptattuina. Sihteeri tulee kiinnittämään vies-

tien välittämiseen erityistä huomiota ja välittää tästedes viestit omakätisesti, eikä Pati-

nan mailing bounces -palvelimen kautta. 

Yhdistyksestä Jenna, Lauri, Taru ja Mikko ovat olleet järjestöhaasteessa, joka päättyi 

viime perjantaina. Loivat tiedotussuunnitelman ensi syksyksi yhdistykselle. Suunnitel-

missa ottaa se myös käyttöön malliksi, jonka mukaan tiedottamista ja tiedonkulku on 

koordinoitavissa paremmin. 
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7 § Talousasiat 

Jesse Mäkitalo alusti talousasioita. Taloustilanne on hyvä. Tilillä on tällä hetkellä noin 

7000€. Miinuksella 441€ tulikauden lakuun nähden, mikä ei ole huonosti. Mäkitalo 

vie käteistä pankkiin, kun käteiskassan summa kasvaa liian suureksi. 

Maksut alkuvuodelta käytiin läpi takautuvasti ja hyväksyttiin sellaisinaan. Niitä on 

kertynyt vain 20 kappaletta koko alkuvuonna koronan keskeytettyä kaiken toiminnan. 

Mäkitalo kävi asian ilmoitusluontoisesti läpi, jotta pöytäkirjaan saadaan merkinnät al-

kuvuoden menoista. Asianomaisille on korjattu heidän saatavansa tai ne tullaan kor-

vaamaan. Alla nostoja Mäkitalon tiedonannosta. 

− Mobilepaysta ei ole kuulunut yhtään mitään. Mäkitalo ei osaa sanoa, miksi, 

mutta epäilee, että syynä voisi olla korona. 

− Kevään ekskursion lentolippujen rahat eivät ole vielä palautuneet. Käsittely-

aika saattaa olla Aarikan mukana jopa kolmekin kuukautta. Summat palaute-

taan kaikille lähtijöille. 

− Myös Notre Damen laskun summat on palautettu osallistujille. 

− Peli-sitseihin liittyen tulossa 100€ kuluja, jotka korvataan Lassi Varikselle. 

− Kaijakan-karaokeillan vuokraa ei ole vielä maksettu. Anni Aaltonen lupaa hoi-

taa asian. Vuokra-hinta on 50€. 

1) puheenjohtaja Jenna Kajanderille korvattu 20,00€, joka aiheutui Patentti- ja rekisterihal-

linnon muutosilmoituksesta. 27. tammik. 

2) Tapahtuvavastaava Anni Aaltoselle korvattu YTHS-saunaillan tarjoiluja, 51,66 €, 27. tam-

mik. 

3) maksettu Turvoke ry:lle YTHS-saunaillan vuokra, 220,00€, 4. helmik. 

4) Urheiluvastaava Lassi Varikselle korvattu kyykkäsetin vuokra 10,00€, jonka Lassi maksoi 

itse TREY:lle, 4. helmik. 

5) tapaht. vast. Anni Aaltoselle korvattu 273,85 euroa hallituksen kaatajaisten tarjoiluista. Pa-

tinan uusi maksukortti saapui vasta 15.2., siksi Anni maksoi itse, 11. helmik. 

6) maksettu Turun Haalarimerkki Oy:lle ystävänpäiväsitsi-haalarimerkistä 209,97€, 13. hel-

mik. 

7) maksettu Kalevan Killan vuokra Tampereen Seudun PRO ry:lle ystävänpäiväsitseistä, 

460,00€, joista 100€ oli takuumaksua. Takuumaksu on jo palautettu Patinalle, 17. helmik. 

8) syntynyt kuluja Ystävänpäiväsitsien juomista ja tarjoiluista; Prisma Linnainmaa, K-City-

market, Alko Lielahti, Puuilo Tampere, Lidl Lielahti, Tokmanni Lielahti. Maksettu Patinan 

maksukortilla, yhteensä 784,41 € aikavälillä 18.-19. helmik. 

9) MobilePaylle maksettu aktivointi-/vahvistusmaksu 1€, joka palautettiin aktivoinnin jälkeen 

Patinan tilille. 22. helmik. 

10) maksettu Vostok ry:lle 103,00€ Rauhaniemen kansankylpylän saunaillasta, eli puolet vuok-

rasta sisäänpääsymaksujen vähennyksen jälkeen. Saatu 15;- takaisin, kun lopullinen vuokra 

oli sittenkin alkuperäinen 250€ (Rauhaniemi nostanut vuokran 280 euroon muutama päivä 

ennen tapahtumaa). Lopullinen meno oli siis 88 euroa. 24. helmik. 
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11) maksettu Tampereen soutukeskuksen tukisäätiölle Patinan Beerpong-tapahtuman tila-

vuokra. 400,00€. Tapahtuma siirtyi myöhemmäksi, maksu pysyy Soutukeskuksella, joten 

tulevasta tapahtumasta ei aiheudu lisäkustannuksia, kun se joskus järjestetään. 26. helmik. 

12) maksettu Wizz Airille 2.159,52€, eli 24 henkilön menopaluulennot Turku – Gdansk, 2. 

maalisk. 

13) rahastonhoitaja Mäkitalolle korvattu 7,50 euron edestä kahvikuluja hallituksen 10.3. ko-

koukseen – hallituksen kokouskahvibudjetin mukaisesti, 10. maalisk. 

14) Rony Sakkaralle korvattu peruuntuneen HOL seminaarin majoitus, 43,89 euroa. Maininta 

edellisessä pöytäkirjassa ilamn euromäärää. 11. maalisk. 

15) maksettu Notre Dame -teatterin lippujen hinnat takaisin lipun varanneille. Näytös peruttiin. 

34€ per hlö, yhteensä 540€. Teatterille ei maksettu laisinkaan; lasku mitätöitiin. 22. maalisk. 

16) maksettu Patina-tarrojen lasku, 92,26€ (Järvenpään Kopiopalvelu Oy) 27. maalisk. 

17) Gdanskin ekskursion osallistujille maksettu yhteensä 2.040,57€ eli n. 97 euroa per lähtijä. 

Maksettiin kaikille niille, jotka maksoivat 200 euron etukäteissumman sovitusti. Loput noin 

103 euroa maksetaan samoille henkilöille, kunhan Wizz Air palauttaa lentolippujen hinnan 

Patinalle. 1. maalisk. 

18) maksettiin Turun Haalarimerkki Oy:lle 215,62€ (seilaussitsien haalarimerkit). Maksettiin 

myöhässä, johtuen siitä, että lasku oli ilmeisesti jäänyt jonnekin jemmaan (Annilla), joten 

avoimen summan 209,97€ lisäksi tuli maksumuistutuslisä 5€ ja korkoja 62 senttiä maksetta-

vaksi. 3. huhtik. 

19) Kaijakalle menossa maksuun vielä 50€, joka oli karaokeillan vuokra. Anni sanoi hoitavansa 

laskun minulle. 

 

Juho Aarikka ehdotti listaa talousasioista. Oli konsultoinut Lauri Ikolaa. Lista etukä-

teen, joka hyväksytään kokouksessa. Auttaa seuraamaan taloutta paremmin ja toteut-

taa budjetin seurantaa. Lisäksi oikeusturvan kannalta hyvä asia. 

Päätetään, että rahastonhoitaja laatii jatkossa listan, joka jaetaan hallitukselle etukä-

teen ja käsitellään kokouksessa läpi. 

8 § Järjestöasiat 

Järjestöasioita ei ole. 

9 § KOPO-asiat 

Museologian haku aukeasi kokouksen aikana. Tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät 

kunkin tuni-postista. Hakuaikaa on aina 20. toukokuuta asti. 

Etäopiskelupiiriä voisi harkita yhteiseksi tukimuodoksi, joka edistää opiskelijoiden 

opintoja. Aarikka on ajatellut joko Discordia tai Zoomia. Discordia olisi hyvä mainos-

taa Mäkitalon mukaan, sillä se on monelle tuntematon, itsensä mukaan lukien. Aa-

rikka aloitti kirjoittamaan heti viestiä asiasta yhdistyksen telegram-ryhmään. 

Pj Kajander on tavannut dekaania ja tapaa uudestaan. 
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Sonja Kalliomäki kertoi olleensa maisterivaiheen infossa, jossa oli suunnilleen viisi 

opiskelijaa. Kandivaiheen opiskelijoita voisi ohjata menemään zoom-infotilaisuuksiin 

opinnoista, viimeksi infossa ei tainnut olla ketään. Taru Lahtinen arvio, että kandivai-

heen opiskelijat eivät ole kokeneet vielä tarvetta zoom-tapaamisiin ja että asia on tul-

lut lyhyellä varoitusajalla. 

10 § Tuutorointiasiat 

Nelli Järvelä informoi tuutor-asioista. 

Kaksi koulutusta tällä tulossa viikolla, tiedekunnan yhteinen ja historian laitoksen 

oma. 

Fuksi-pakettia on taas tulossa, mutta määrät halutaan tarkentaa Fuksien ABC:tä var-

ten. Kajander sanoi, että paketin laatua ja hintaa voi myös muokata, sillä hinta voi olla 

kerralla aika iso jollekulle. Nelli Järvelä ja Linda Laakkonen kommentoivat, että his-

toriikki kuulu pakettiin oleellisena osana; siitä ei tingitä sivuakaan! 

College-paitojen kokojen kanssa voi tulla ongelma ja se nostattaa hintaa. 

Päätettiin, että jatkossa colleget tilataan erikseen, sillä se on kätevintä. 

Haalareiden osalta sponsoreiden tilanne on ongelmallinen koronan takia, sillä tilanne 

on mitä on. Tällä hetkellä on kolme sponsoroijaa. 

Anni Aaltonen lisäsi, että syksyn osalta on harkittava aikataulutusta: tapahtumia tulee 

olemaan paljon. Keskusteltiin niin ikään myös poikkitieteellisistä suksisitseistä. Taru 

Lahtinen kommentoi, että poikkitieteellisiä fuksisitsejä on järjestämässä liian moni 

taho. Tanja Holopainen kommentoi, että tapahtuma ei oikein toiminut, sillä osa on pe-

rillä käytännöistä ja sitsikulttuurit eroavat muiden ainejärjestöjen vastaavista. 

Päätettiin, että Patina ei osallistu yhteisille fuksisitseille syksyllä, kun tapahtumia on 

tulossa kaikkea muutakin.  

11 § Tapahtuma-asiat 

Todettiin, että tapahtumia ei ole koronan vuoksi. 

Hanna, Nelli ja Anni ryhtyvät koordinoimaan syksyn aikatauluja, sillä tapahtumia siir-

tyy syksylle, vappu on silloin ja tapahtumatoiminta jatkuu. Taru Lahtinen ilmaisi, että 

Patinan viestintäsuunnitelma tuo selvyyttä syksyn aikatauluun. 

Tapahtumien osalta Anni Aaltonen ilmaisi huolensa, voisiko syksy olla liian kuormit-

tava, jos tapahtumia tulee joka tuutista. Todettiin yhteisesti, että kyllä voi ja siksi on 

viisasta ohjata ja kannustaa fukseja ryhmäytymään kunnolla. Tällöin tapahtumasektori 

voi ohjeistaa, että fuksit osallistuvat tuutor-tapahtumiin etupäässä 

Syysvapun ajankohta on 27.8. – 14.9. Wappu tapahtuu omalla painollaan, kommentoi 

Juho Aarikka.  

12 § Kulttuuriasiat 

Hanna Vuotilainen kommentoi, että henkilökohtaisesti hän voi hyvin. Sitä vastoin 

kulttuuritapahtumat eivät voi hyvin. 



PATINA RY PÖYTÄKIRJA 6/2020 14.4.2020 

Kanslerinrinne 1   

33014 Tampereen yliopisto 

   

 

- 5 - 

Tapahtumien osalta tapahtumavastaavien ja tuutorien kanssa tehdään yhteistyötä. Mu-

sikaalia mennään katsomaan syksyllä. Lisäksi Vuotilainen on ajatellut, että kulttuu-

rista voi nauttia ilman juomistakin ja että discordin voisi valjastaa kulttuuri-alttariksi. 

Päätettiin, että Juho Aarikka laatii asiasta viestin sekä telegrammiin että sähköposti-

listalle. 

13 § Työelämä- ja alumniasiat 

Mikko Majaneva kertoi, että työelämä- tai alumniasioita ei ole olut hetkeen. Specia 

tulee kertomaan syksyllä toiminnastaan. Majanevalle voi antaa yhteistietoja syksyn 

historian oppiaineen harjoittelupaneeliin liittyen. Hän alkaa järjestää työelämäinfoa 

syksylle. Anni Aaltonen kysyi alumnisitseistä, joita tuskin järjestetään. 

Linkedin-seminaari on tulossa torstaina 17.4. Linkkiä Linkediin löytyy sähköpostista. 

14 § Yritysyhteistyö- ja varainkeruuasiat 

Linda Laakkonen kertoi, että kauheasti ei ole kerrottavaa. College-tilauksia on tullut 

runsaasti. Hän kysyi, että pitäisikö colleget laittaa jo tilaukseen ja jakaa sitten, kun 

saapuvat. Linkkiä sähköposissa. 

R. Sakkara ja T. Lahtinen molemmat kommentoivat, että asiaa olisi hyvä edistää, kun 

aikaakin on kulunut. 

Päätös: tilauksen deadline on 21.4. eli ensi viikon tiistaina! 

S. Kalliomäki huomautti, että yliopistolle ei liiemmälti kannattaisi tilata yliopistolle, 

mutta J. Kajander lisäsi, että ennakointi on syytä harjoittaa ja harkita, kannattaako ti-

lausta tehdä korona-aikana. 

15 § Kv-asiat 

Sonja Kalliomäki alusti kv-asioista, joista ei ole mitään kummempaa kommentoitavaa. 

Yksi koulutustilaisuus 3. elokuuta olisi tarkoitus järjestää fyysisesti paikanpäällä. Toi-

saalta on auki, toteutuuko syksyn vaihto ollenkaan, kun ulkomaanvaihtoa on tarjottu 

siirrettäväksi nykyisen yleismaailmallisen sairaustilanteen vuoksi. 

16 § SOPO- ja ympäristöasiat 

Taru Lahtinen kertoi, että hän on tiedottanut sosiaali- ja ympäristöasioista täsmällisesti 

ja jatkoi että yhdenvertaisuus- ja ympäristösuunnitelmat on tarkoitus valmistalla syys-

kokoukseen mennessä. 

Perjantaina 17.4. on jälleen keskustelumahdollisuus henkilökunnan kanssa. Listalla 

ainakin SISUa vanhoille opiskelijoille. Keskustelu alkaa kello 14.00 Zoom-verkkokes-

kustelupalvelussa. Linkki sähköpostissa. 

17 § Hile ja Historian opiskelijain liitto 

Hile 1/2020 on julkaistu ja ilmestynyt. Syksyllä olisi tarkoitus teetättää isompi jul-

kaisu, wappu-HiLe, joka olisi samalla erikoisnumero. 
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HOL-blogiin on tarkoitus kirjoittaa yksi teksti Patinasta. 

18 § Urheiluasiat  

Urheiluvastaavamme Lassi Varis kommentoi, että e-urheilu vetoaa ihmisiin jostain 

syystä nykyisessä maailmanajassa. Varis jatkoi kertomalla Origin-palvelimesta, jossa 

saa 15€ kuukausihinnalla käyttöönsä pelejä. 

Kajander kommentoi, että kuukauden voisi kokeilla ainakin kertaalleen. Rahastonhoi-

taja Mäkitalo kommentoi, että miksipä ei. Juho Aarikka ja Rony Sakkara kmppasivat. 

Staabin kanssa on suunnitteilla Fifa-ottelu. Infoa tulee myöhemmin. 

19 § Palautteen käsitteleminen 

Palautteita on tullut viime kokouksesta kolme kappaletta, jotka käsiteltiin kokouk-

sessa. 

Puhuttiin Jodelista. Juho kommentoi, että kuka tahansa voi esiintyä keinä tahansa, eikä 

jodel ole edelleenkään minkään valtakunnan palautekanava tai ilmoitustaulu. Lisäksi 

Aarikka huomautti, että kanavalle on pesiytynyt systemaattinen trolli jo parin vuoden 

ajan, joka valittaa kaikesta.  

Sonja Kalliomäki ehdotti, että Patinan hallitus ei osallistu jodel-keskusteluun, vaan 

panostaa palautteenkeräämiseen nettisivunsa kautta ja kannustaa ihmisiä tulemaan ko-

kouksiin. 

Kajander summasi, että hallituksella ei ole tarve poistaa jäsenistön keskusteluhaluja, 

vaan päinvastoin rohkaista antamaan palautetta virallisia kanavia kautta. Siksi myös 

nettisivujen palautekanavan on koettu olevan hyödyllinen. Myös kokouksiin saa ja on 

lupa tulla paikanpäälle lausumaan sanottavansa. 

Päätös: Kajander laatii asiasta kannanoton ja informoi virallisista yhteydenottokana-

vista jäsenistöä. 

20 § META 

Rakkauden Wappuradio on jälleen langoilla ja läppäreissä osoitteessa https://wappura-

dio.fi/  

21 § Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Kajander ehdottaa, että ainakin seuraavat kokoukset järjestetään Zoom-viestintäkana-

vassa etänä treyn ohjeistuksen mukaisesti. 

Päätettiin, että seuraavat kokoukset pidetään Zoomissa korona-epidemian ajan. 

22 § Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 18:18. 

https://wappuradio.fi/
https://wappuradio.fi/

