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Kokousaika 
pe 8.5.2020 

klo 16:00-18:00 

Kokouspaikka Etäkokous ZOOM-verkkoviestipalvelussa 

Läsnäolijat 

Paikalla § 1 - 21 

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 (este) 

Käsiteltävät asiat  § 1 – 21 

Kokouksen laillisuus ja 

päätäntävaltaisuus 
Todettiin kokouksen laillisuus ja päätäntävaltaisuus kohdassa 2 §. 

Pöytäkirjan varmennus 

ja allekirjoitukset 

 

 

Jenna Kajander 

Puheenjohtaja 

 

Juho Aarikka 

kokouksen 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. 16.04 

Sihteerinä toimii poikkeuksellisesti Juho Aarikka.  

2 §  Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

3 §  Kokouksen esityslistan hyväksyminen  

 Hyväksytään ilman muutoksia. 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja on luettavissa yhä sähköpostilistalla, eikä edellisen 

kokouksen pöytäkirjasta ollut pieniä sanamuotojen korjailuja enempää 

huomautettavaa. Jatkossa menetellään samoin kuin nyt, eli sihteeri lähettää 

esiluettavaksi puhtaaksi kirjoitetun pöytäkirjan ensiksi hallitukselle, joka lukee 

pöytäkirjan läpi ja tekee tarvittavat korjausehdotukset. 

5 § Tiedotus- ja ilmoitusasiat 

Viestintäsuunnitelman luonnos on laadittu työryhmässä ja yhdistyksen sihteeri on sen 

oikolukenut ja todennut päteväksi. Viestintäsuunnitelma on paitsi kätevä työkalu 

koordinoidessa ainejärjestön viestintää, se myös selkeyttää eri tahojen vastuita ja 

viestinnällisiä velvoitteita. 

Patinan sihteeri Tapio Aropaltio on ilmaissut aiemmin halukkuutensa ottaa 

suunnitelma välittömästi käyttöön ja kehittää jatkossa suunnitelma yleisen tason 

viestinnälliseksi työkaluksi hallituksen käyttöön yhdessä sihteerin ohjeiden ja 

ainejärjestön arkistonmuodostussuunnitelman kanssa. 

Arkistosta voi seuloa jo ennen vuotta 2014 olevat kuittitositteet tilan raivaamiseksi. 

Sitä vastoin tilinpäätösmateriaali ja toimintakertomukset säilytettävä pysyvästi. 

Lisätään kv-opiskelijoiden viestiryhmä listaan. Sen muoto on vielä määrittelemätön, 

oli se sitten whatsapp, telegram tai muu vastaava. 

Pertti Haapalaa onnitellaan palkinnosta ja tieto siitä jaetaan Patinan somessa. 

6 § Talousasiat 

 Patinalle on perustettu uusi kirjanpitotili kokouksille järjestötoiminnan alle. Vuokra, 

ruoka ja juomakulujen nimi on muutettu sitsitiliksi. Tämä on tehty kirjanpitoa 

selkeyttämään. 

Hyväksyttäviä maksuja: 

Pro gamer sitseistä Lassi Varikselle 87,99€. Hyväksytään. 

Collegeista korvataan Linda Laakkoselle 1000,80€. Hyväksytään.  
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Origin accessin korvauksia 15€ ja sen jatkamisesta puhutaan. Tästä pitää konsultoida 

Lassi Varista, joka ei ole nyt paikalla. 

Puuttuvia kulukorvauksia voi hakea lähettämällä tiedot ja kuitit taloudenhoitajan 

sähköpostiin. Rahastonhoitaja on lähettänyt tiedotteen, jossa muistuttaa että kuitit tulee 

lähettää skannattuina ja asianmukaisine kuvauksineen. 

Talousexcel käydään seuraavassa kokouksessa kun rahastonhoitaja on paikalla.  

7 §  Järjestöasia 

Järjestöasioita ei ole. 

8 § KOPO-asiat 

Sisukoulutus oli ennen kokousta ja se vahvistaa sitä että jokaisen tulee tutustua 

järjestelmään itse ainakin kevään aikana, sillä se on tärkeä ja sen oppiminen vaatii sen 

käyttämistä.  

Mervi Kaarninen toi esityksen että tiedekunnan kanssa tekisivät kannanoton että 

Linna-kirjaston avaaminen ainakin noutopisteen kannalta olisi kriittistä opintojen 

kannalta. Mervi toivoo että Patina ottaisi kantaa aiheeseen ja kirjoittaisi muutaman 

virkkeen mittaisen tekstin tämän edistämiseksi. Koska aineistojen saatavuus on 

ongelmallista ja vaikeaa, vaikuttaa tämä opiskeluun negatiivisesti. Tähän lähtemisestä 

äänestettiin ja oltiin yksimielisiä että kannanotto kirjoitetaan. Tekstin kirjoittaa 

puheenjohtaja ja kopo. 

Historianlaitos järjestää myös kesäopintoja. Tulossa on myös kaksi aivan uutta, joista 

tulee lisää tietoa jatkossa. Kesällä kaikki exam tentittävät kurssit ovat myös 

kesäkursseina ja useammalla suoritusmuodolla esim lukupiirillä tai esseellä. Lisää 

tietoa on opiskelijan käsikirjassa, jota päivitetään jatkuvasti. 

Arkistot aukeavat 1.6. alkaen jonka pitäisi helpottaa kandi ja gradutyötä. Kannattaa 

olla proaktiivinen, sillä tilanne on vielä epäselvä arkistoille itselleenkin ja poikkeukset 

ovat hyvin mahdollisia. 

 

9 § Tuutorointiasiat 

Tuutorikokous pidettiin pari viikkoa sitten ja vastuualueet on jaettu. Tapahtumatiimin 

kanssa kokoustetaan seuraavalla viikolla ja työnjakoa tehdään tarkemmin. Fuksit 

tulevat 17.8. Tulevat aikataulut tulee tarkemmin myöhemmin. Tiistaina olisi ns. 

harjoituskahvitunti jossa pääsee tutustumaan ihmisiin ja näkemään aktiiveja. 

Patinan Amazing raceen ja fuksiseikkailuun halutaan rastinpitäjiä. Vapaaehtoisia 

tarvitaan. Fuksin abc tehdään toukokuussa ja sisältöehdotuksia otetaan vastaan. Soc 

järjestää Ihminen ihmettelee (:D) kurssin, joka on osa tuutorointia. Se on tuutoroinnin 

tuki ja se on vasta suunnitteluvaiheessa, joten siitä tulee enemmän tietoa myöhemmin. 

Ajallisestin se on toisella orientaatioviikolla, mutta muuten sisältö on vielä auki.  
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10 § Tapahtuma-asiat 

Vallu-kissa on laihtunut. Ei ole tapahtunut juuri mitään, katsellaan myöhemmin. 

Syksyn suunnittelu alkaa piakkoin. 

Discordissa pidetään kahvituntia etänä. Joka tiistai kello 14. 

Tiedotuskanavaa aletaan käyttämään laajemmin tapahtuma ja peliasioissa 

11 § Kulttuuriasiat 

 Uusi lukupiiri on alkanut uuden kirjan siivittämänä. Kokous ensi viikolla. 

12 § Työelämä- ja alumniasiat 

 Ei uutta asiaa. Syksyllä sitten. 

13 § Yritysyhteistyö- ja varainkeruuasiat 

 Ei uutta asiaa. Katsotaan haalarien hintaa myöhemmin, sillä sponsorit muuttuvat.  

14 § Kv-asiat 

KV-tuutorikoulutukset ovat käynnissä ja ne käydään Zoomissa. Tampere summer 

school järjestetään kokonaan etänä. Ilmo on auki kesäkuun alkuun saakka auki. 

Ekskursiot siirretään hamaan tulevaisuuteen. Ulkomaanekskursioiden järjestämisestä 

ehdotettiin että ne siirretään vuodelle 2021 ja vuonna 2020 järjestetään maksimissaan 

kotimaanekskursio. Ehdotuksesta äänestettiin ja päätös oli yksimielinen ja 

hyväksytään. 

15 § SOPO- ja ympäristöasiat 

Allianssi järjesti webinaarin, mutta se meni ohi. Taru saa kuitenkin tallenteen ja 

välittää sen hallitukselle. 

16 § Hile ja Historian opiskelijain liitto 

Ei muutoksia viime kerrasta. Tapsa kirjoitti holin blogiin. Hilepodcast tulee. 

17 § Urheiluasiat 

Mitään ei ole tapahtunut koska korona 

18 § Palautteen käsitteleminen  

Ei ole tullut palautetta. 

19 § META 

Keskusteltiin tiedottamisesta ja sen onnistumisesta poikkeuksellisina aikoina. 
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20 § Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Päätetään telegramissa myöhemmin. 

21 § Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 17.02  

 


