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1 § Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Kajander avasi kokouksen klo 18.00. 

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, kun paikalla oli kahdeksan hallituksen 

edustajaa. Ihmiset saapuivat paikalle omaan tahtiinsa. 

Kokouskutsu on lähetetty seitsemän (7) päivää aiemmin yhdytyksen 

sähköpostilistalle. 

3 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista muutoksella, että siirretään kohta § 13 

käsiteltäväksi tiedotus- ja ilmoitusasioiden jälkeen. Lisäksi kohta § 17 urheiluasiat 

käytiin läpi kohdan § 13 yritysyhteistyön- ja varainkeruuasioiden jälkeen. 

Muutoinkin esityslistaa vois harkita ”käännettäväksi ympäri”3, jotta aina samojen 

hallituslaisten ei tarvitsisi aina odottaa vuoroaan kokouksen loppuun päästäkseen 

ääneen oman sektorinsa asioita käsiteltäessä. 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja on luettavissa 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. 

Haluttaessa voisi ottaa linjaukseksi, että pöytäkirjan ensimmäinen vedos lähetetään 

hallitukselle esiluettavaksi vaikkapa kolmen arkipäivän sisällä kokouksesta, joka 

ehdottaa tarvittavia huomautuksia ja korjailuja. Sihteeri pitää hyvänä, että pöytäkirja 

olisi viiden arkipäivän sisällä jäsenistön tiedossa. 

5 § Tiedotus- ja ilmoitusasiat 

Specian järjestöhaasteen yhteydessä laadittu yhdistyksen viestintäsuunnitelma 

tulostetaan. Puheenjohtaja hoitaa asian. Tarkoitus ottaa käyttöön helpottamaan syksyn 

viestintää. 



PATINA RY PÖYTÄKIRJA 8/2020 28.8.2020 

Kanslerinrinne 1   

33014 Tampereen yliopisto 

 

 

 

- 2 - 

Tuutorvastaava Nelli Järvelä kertoi, että aj-tilassa on noudatettava 2 metrin 

turvavälejä ja että ylioppilaskunta Treyn julkisia tiloja koskeva ohjeistus on tullut 

intraan. Kaikkien on hyvä lukea se. 

6 § Talousasiat 

Jesse Mäkitalo alusti talousasioita ja kertoi, mihin yhdistyksen rahaa on käytetty 

alkuvuodesta. 

Mäkitalo esitteli laatimansa Excel-budjettiseurantatyökalun, joka seuraa toteumaa 

toimisektoreittain. Työkalu näyttää sekä absoluuttisen toteuman euromääräisenä sekä 

toteuman prosentuaalisen osuuden syyskokouksessa hyväksyttyyn talousarvioon 

verrattuna. 

Mäkitalo linjasi, että jatkossa tehdään viralliset laskut maksuihin ja tilattuihin 

tuotteisiin, jotta ihmiset muistavat ja maksavat, mihin ovat sitoutuneet. 

Ilmoittautuessaan tapahtumaan tai tilatessaan myyntiartiklan henkilö sitoutuu 

maksuehtoihin. 

Puheenjohtaja Jenna Kajander asetti päätöksen äänestykseen, jossa ei noussut esiin 

vastalauseita. Hallitus puolsi yksimielisesti linjausta, joka koettiin selkeäksi ja 

jämptiksi.  

PÄÄTÖS: Patina ry ottaa käyttöön maksuehdot sekä viivästyskorot ja 

myöhästymislaskut koskien tapahtumailmoittautumisia ja tuotetilauksia. Nettisivuille 

laaditaan yleiset ehdot tapahtumailmoittautumisia ja tilauksia koskien. 

6.1 Tulot ja menot alkuvuodesta 2020 

Taloudenhoitaja Mäkitalo kertoi, että kesällä yksi maksu on hyväksytty Kaijakan 

karaoke-illasta. Mäkitalo huomautti, että kuluva vuosi on ollut poikkeuksellinen, mikä 

on hankaloittanut budjetin seurantaa. Yleisesti todettiin, että tulot ja menot tulevat 

vähentymään merkittävästi tänä vuonna. 

Keskusteltiin monipuolisesti fuksipaketista. Anni Aaltonen huomautti, että menot ovat 

vähentyneet radikaalisti myös tulevana syksynä, joten huolimatta sponsoroijien 

vähentymisestä, tulot ja menot pysyvät tasapainossa. Myös Juho Aarikka ja Rony 

Sakkara olivat samaa mieltä. Ylipäätään paketin hintakorotus koettiin turhaksi, sillä 

kuten Hanna Vuotilainen kommentoi, korkeampi hinta nostaa myös kynnystä ostaa 

koko pakettia. 

Haalareiden osalta päädyttiin yksimielisyyteen, että niiden hinta (30;-) pysyy samana, 

samoin kuin koko fuksipaketinkin. (85;-) Paketin ideana on vetää fuksit mukaan 

Patinan toimintaan. 
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6.2 Tiedekunnan ainejärjestötuki vuodelle 2020 

Keskusteltiin opetusta tukevan toiminnan avustusten käyttämisestä.  Puheenjohtaja 

Kajander huomautti, että paikalla on hieman yli puolet hallituslaisia, minkä vuoksi 

keskustellaan tarkemmin rahankäytöstä seuraavassa kokouksessa. 

Yhdistys sai tiedekunnalta tukea yhteensä 400€. 

Tommyt, videotykki, alumnipaneeli jne. olivat kohteet, joihin voisi käyttää 

avustusrahaa. Kulttuurivastaava Hanna Vuotilainen kommentoi, että hankinnoissa 

pitäisi painottaa jäsenistön yleisiä kiinnostuksenkohteita. 

6.3 TREY:n toiminta-avustus vuodelle 2020 

Keskusteltiin opetusta tukevan toiminnan avustusten käyttämisestä. Yhdistys sai 

ylioppilaskunta TREY:ltä toiminta-avustusta yhteensä 1 052€ lukuvuodeksi 2020-21. 

Pj Kajander kävi läpi Treyn kriteerejä, joita Patina oli saanut avustuspäätöksen 

yhteydessä. Kajander totesi, että yhdenvertaisuus, hallituslaisten hyvinvointi, kv-

kontaktit ja hallopeditoimintaan on kiinnitettävä enemmän huomiota. Parannustakin 

oli toki tapahtunut viime vuosiin verrattuna, mikä on hyvä asia. 

PÄÄTÖS: Asiaa palataan vielä- 

7 § Järjestöasiat 

7.1 TREY:n ja yliopiston ohjeistus tilojen käytöstä ja tapahtumien 

järjestämisestä 

Kulkuoikeudet on sallittu arkisin klo 7-16 välisenä aikana. Kampuksella on 

noudatettava turvavälejä ja käsihygieniasta on pidettävä huolta. Ainejärjestö-tiloissa 

on aina oltava saatavilla käsidesiä. 

PÄÄTÖS: Patina ostaa Tuutorvastaava Nelli Järvelän yksinvaltuudella käsidesiä ja 

muita koronatarvikkeita fuksien tutustumistilaisuuksia varten. Lisäksi kasvomaskeja 

ostetaan tuutoreille tarvittaessa. 

8 § KOPO-asiat 

KOPO-vastaava ja vpj Juho Aarikka kertoi, että Sisu on otettu käyttöön ja kirjasto on 

avautunut. 

Etäopetuksesta on olemassa vain yliopiston linjaus, mikä voisi tarkoittaa Patinan 

aktivoitumista nimenomaan ainejärjestön tasolla. Aarikan mukaan yliopisto on 

heittänyt pallon ainejärjestölle. Hanna Vuotilainen puolsi ideaa, sillä uutena 

https://trey.fi/jarjestojen-toiminta-avustukset-2020-myonnetty
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opiskelijana voi olla kiipelissä, jos yliopisto aloitetaan etänä ja kiinnittyminen 

yhteisöön ja laitoksen henkilökuntaa jää heikoksi. 

Jenna Kajander kertoi saaneensa myös palautetta, jossa toivottiin Teams- tai Zoom-

palvelussa vastaavaa. Jenna jatkoi, että kerran viikossa voisi olla virallisempi Teams 

tai Zoom, jossa vinkataan myös liittymään Discordiin. 

Nelli Järvelä kommentoi, että mainostetaan fukseille. Rony Sakkara lisäsi, että 

Discord toimii myös opiskelutarkoituksessa hyvin, vaikka se voi osalle olla vieras. 

TODETAAN, että Taru Lahtinen on opiskelijaedustajana uuden maikan 

valitsemisessa. Kopo-asiota nakitetaan seuraaville, sillä Aarikka aloittaa piakkoin 

opetusharjoittelun norssilla. 

9 § Tuutorointiasiat 

9.1 Fuksitapahtumien järjestäminen 

Nelli Järvelä kertoi, että WhatsApp-ryhmä on luotu maanantaina 10.8. Historian 

laitokselta on lähetetty tervehdys, samoin Patina on välittänyt terveiset. 

Huomionarvoista on, että yliopisto ei ole lähettänyt ilmeisesti mitään. 

Nettisivuille on lisätty fukseille uusi osio ”Fuksi 2020”. Fuksiryhmiä on luotu neljä 

kappaletta (9-12 hlöä per ryhmä). Etätuutorointia järjestetään myös tulevana syksynä, 

tarvittaessa myös viikoittaisia Zoom-hengailuja. 

Tapahtumien suhteen fuksit voidaan jakaa kahteen ryhmään, jotta turvavälejä voidaan 

pitää – myös tutustumisiltana, sillä Patina on varannut sekä Uuden että Vanhan 

Domuksen. 

Tapahtumien osalta kävijämäärien rajoittamisia on harkittava tapauskohtaisesti ja ne 

pidetään ulkona, jos vain pystyy. Nelli kommentoi, että nyt on tärkeintä, että fuksit 

tutustuvat toisiinsa ja löytävät jonkin, jonka kanssa ystävystyy. 

PÄÄTÖS: Ratinan saunailta on ti 1.9. ja fuksisitsit ti 8.9 Kalevan Kiltahuoneella. 

Tapahtumat ovat vain fukseille, jotta sisätiloissa järjestettävien tapahtumien 

turvallisuus taataan mahdollisimman hyvin ja tinkimättömästi. Lisäksi hallituksen 

mielestä fuksit ja heidän keskinäinen ryhmäytyminen ovat tällä hetkellä 

ykkösprioriteetti tässä koronatilanteessa, kun yliopisto on sysännyt entistä enemmän 

vastuuta ainejärjestöille integroida uudet opiskelijat mukaan paitsi ainejärjestöihin, 

myös koko yliopis 

Yliopisto linjaa tarkemmin 1.9. uudet, päivitetyt ohjeet koronasta, mutta Nelli Järvelä 

painotti, että jo nyt on syytä olla mieluummin korostuneen vastuullinen kuin 

myöhemmin. Mikäli tapahtumista kokee haluavansa antaa palautetta, sen voi tehdä 

palautelomakkeen kautta. 
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10 § Tapahtuma-asiat 

10.1 Hallituksen linjaus tapahtumien järjestämisestä syksyllä 2020 

Anni Aaltonen kertoi, 25.8. olisi luvassa puistohengailua. Sitsejä ja saunailtoja on 

harkittava tapauskohtaisesti. Bussiaproja ei tule, sillä tilanne on epävarma. Huminoja 

ei järjestetä, vaan siirretään ne ensi keväälle. 

Karaokeiltaa ja pelibaaria (Save File – Pelaajan Olohuone) on suunnitelmissa myös. 

Soutupaviljongin varaus keväältä on nyt näillä näkymin 6. lokakuuta. Tapahtuma toki 

elää vielä koronatilanteen mukaan. 

Pursiseura on varattu 20. lokakuuta seilaussitseille yhdessä Svenssonien kanssa. 

Halloween-bileet ovat tulossa 29.11. näillä näkymin, mutta Aaltonen painotti, että 

koko ajan on seurattava, miten koronatilanne elää. 

Marraskuussa voisi olla vielä yhdet sitsit, jos tilanne ne sallii. 

Viikkotiedote on jälleen tulossa. 

PÄÄTÖS: Eletään koronatilanteen ehdoilla ja tapahtumavastaavat tiedottavat 

mahdollisista muutoksista 

10.2 Kahvituntien järjestäminen 

Kahvituentien osalta hallitus mietti, miten ne järjestetään syksyllä turvallisesti. 

Päätös: Kahvitunti pidetään ulkotiloissa tai erilaisissa viestintäpalveluissa, 

esimerkiksi Zoomissa tai Discordissa. 

11 § Kulttuuriasiat 

Hanna Vuotilainen harmitteli, että koronatilanne rajoittaa kaikkea kulttuurisektorin 

toimintaa, mutta iloitsi kertoa, että Fantasia-lukupiiri on toteutumassa syyskuun 

alussa. 

Lisäksi Vuotilainen kantoi syvää huolta, Tommy-pahvinuken fyysisestä 

eksistentiaalista. Tommy-pahvinukke on mitä todennäköisemmin teetettävä uudestaan, 

sillä Tommy-parka on ottanut vuosikymmenien kuluessa ottanut osumaa.  

12 § Työelämä- ja alumniasiat 

Työelämä- ja alumnivastaava Mikko Majaneva kertoi kokoustavansa ensiviikon 

lopulla Specian edustajien kanssa. 
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Majaneva ehdotti, että Speciaa voisi mainostaa myös nettisivuilla, jonne voisi koota 

tietoa myös muista ammattiliitoista ja yhteistyötahoista.  

13 § Yritysyhteistyö- ja varainkeruuasiat 

Linda Laakkonen kertoi, että Patinalla on nyt neljä sponsoroijaa (Toas, Poas ja 

Specia), joista Doris on vielä epävarma. Tampereen museot eivät ole vielä vastanneet, 

joten Lenin-museota ja Vapriikkia kysytään vielä. Yritykset eivät kuitenkaan vastaile 

nopeasti, varsinkaan ravintolat, mikä on ymmärrettävää. Laakkosen mukaan tilanne on 

ollut hiljainen.  

Jenna Kajander ehdotti, jos hallituslaiset kyselisivät työpaikoiltaan halukkuutta 

sponsoroida. Mäkitalo puolsi ideaa ja kannusti lähettämään viestiä eteenpäin myös 

toimihenkilöille. Laakkonen jatkoi, että hän lähettää hallituksen listalle viestiä asiasta.  

Collogeita tilataan tarvittaessa lisää, kun ensin selvitetään halukkaat. 

Haalareiden osalta kustannuksia selvitetään. Haalarimerkkien lukumäärät otetaan niin 

ikään ylös. Keskustelua jatkui talouskohdassa. 

14 § Kv-asiat  

Kv-asioista ei ollut paljoa kerrottavaa. Kotikansainvälistymistä voi harkita. 

15 § SOPO- ja ympäristöasiat 

Yhdenvertaisuusasioista keskustellaan lisää, kun hallituslaisista on suurempi osa 

paikalla. 

16 § Hile ja Historian opiskelijain liitto 

Rony Sakkara alusti Historian opiskelijain liiton kuulumisista. Tämänvuotinen 

syysseminaari pidetään Oulussa marraskuussa, jos koronatilanne sen sallii. 

SupermegaHile on tulossa, sillä Hileitä on julkaistu tänä vuonna vain yksi. Hile-osiota 

on päivitetty nettisivuille. Kirjoittamaan ovat tervetulleita kaikki, jotka haluavat ja 

kirjoituskutsua on myös odotettavissa. 

Sakkaran mukaan toimittaja- ja sisällöntuottaja nimikkeet olisi syytä palauttaa, sillä 

kirjoittajiksi lupautuneet voivat nykyisellään olla epävakaita halustaan. Nimikkeillä 

sitoutuu kirjoittamaan aina jotain, mikä helpottaa päätoimittajan työtä. 

PÄÄTÖS: Hileen kirjoituskutsu on tulossa. Toimittaja- ja sisällöntuottaja-nimikkeitä 

ollaan palauttamassa  
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17 § Urheiluasiat 

Lassi Varis kertoi urheiluasioista. 

Vili Riuttasen ehdottamat urheiluliivit eivät ottaneet nostetta viime tilikaudella. 

Päätettiin hankkia ne tällä kaudella, sillä viime vuoden budjetin osuuden voi käyttää 

tänä vuonna. Lisähankinnoista ja mahdollisista lajikokeiluista keskusteltiin myös. 

Varis itse oli materiaalihankintojen kannalla. 

Puheenjohtaja Kajander huomautti, että onko koronan vuoksi mahdollista toteuttaa 

esimerkiksi lajikokeiluja, jos korona ei niitä salli. 

Tiistaisin on urheiluvuoro klo 19-20.30 Atalpassa. 

18 § Palautteen käsitteleminen 

Patina ry:tä muistutettiin saadussa palautteessa, että Tommy Tabermannin 

kymmenvuotispäivä oli 1. heinäkuuta kuluvaa vuotta ja kysyttiin, huomioko yhdistys 

asiaa jollain tapaa. 

19 § META 

Hanna Vuotilainen kommentoi, että olisiko mahdollista kehitellä kestävää hallituksen 

virkistäytymistä. Pj Kajander kertoi, että hän miettii vpj Juho Aarikan kanssa 

vaihtoehtoisia tapoja tukea hallitustoimijoiden ja toimihenkilöiden henkistä 

jaksamista. 

Kulttuurivastaava Hanna Vuotilainen kommentoi lisäksi, että pitäisikö panostaa koko 

hallituksen virkistäytymiseen vapaamuotoisesti (parit illanistujaiset; muuta kuin 

alkoholia), vai tarjota pj:n ja vpj:n koordinoimia vertaistukikeskusteluja. 

20 § Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Kajander ehdotti, että seuraavien kokouksien osalta katsotaan ja harkitaan 

tapauskohtaisesti, pidetäänkö ne Zoom-viestintäkanavassa etänä treyn ohjeistuksen 

mukaisesti, vai fyysisinä kokoontumisina 

21 § Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 21.17. 

 


