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1 § Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Kajander avasi kokouksen klo 18.10. Kokouksessa oli myös 

etäosallistumisen mahdollisuus Zoom-portaalin kautta, jota Otto Niemonen ja Jaakko 

Kankaanpää hyödynsivät. 

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Yli puolet hallituslaisista on paikalla. 

Kokouskutsu on lähetetty seitsemän (7) päivää aiemmin yhdytyksen sähköpostilistalle 

ja kokouksesta on ilmoitettu telegram-ryhmässä. 

3 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista. 

Siirretään kohta 9 § Kv-asiat myöhemmäksi, sillä vastaava Sonja Kalliomäki saapuu 

vasta puoli seitsemän jälkeen. Jesse Mäkitalo ilmaisi, että tiedekunnan tuesta voitaisiin 

puhua jo aiemmin kuin vasta kohdassa talousasiat. Lisäksi Majaneva ilmaisi, että 

tuesta voisi keskustella kohdassa järjestöasiat. Juho Aarikka ilmaisi, että tiedotus- ja 

ilmoitusasiat tulisi käsitellä heti kärkeen ja palauttaa kohtaan 5 §. 

Siirretään talousasiat paikalle 11 § puheenjohtajan esityksestä ja tiedotusasiat kohtaan 

5 §. Kv-asioista keskustellaan, kun S. Kalliomäki saapuu paikalle. 

Yleisestä toiveesta asioiden järjestys on ”käännetty”, jotta yleensä asialistan lopulla 

äänen päässeet saavat vuoronsa jo kokouksen alussa. 

Muutoinkin esityslistaa voisi harkita ”käännettäväksi ympäri”, jotta aina samojen 

hallituslaisten ei tarvitsisi aina odottaa vuoroaan kokouksen loppuun päästäkseen 

ääneen oman sektorinsa asioita käsiteltäessä. 

4 § Edellisen kokouksien pöytäkirjojen tarkastaminen ja 

allekirjoittaminen 

Edellisten kokouksien pöytäkirjat ovat luettavissa sähköpostilistalla. Lisäksi fyysiset 

kopiot kiersivät hallituksella ja sihteeri ja puheenjohtaja allekirjoittivat ne. 

Edellisen kokouksen pöytäkirjoista ei 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 
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tarvittavat korjausehdotukset. Tämän jälkeen pöytäkirja julkaistaan jäsenistölle ja 

päivätään asianmukaisesti. 

5 § Tiedotus- ja ilmoitusasiat 

Puheenjohtaja ilmoitti, että mikäli etäosallistujat haluavat puheenvuoron, ilmaiskoon 

tämän Zoomin chat-keskustelussa. 

Vpj Aarikan ehdotuksesta keskusteltiin yleisesti hallinnointioikeuksista ja salasanoista 

yhdistyksen tiedotuskanaviin.  

Sihteerin tavoitteena on laatia listaus eri tiedotuskanavista ja miettiä, ketkä millekin 

kanavalle kuuluvat. On herännyt keskustelua siitä, tarvitseeko kaikkien, muun muassa 

toimihenkilöiden, tietää kaikesta tiedotettavasta asiasta. 

6 § Yhdistykselle saapuneen palautteen käsitteleminen  

Yhdistys on saanut yhden palautteen koskien fuksitapahtumista. 

Palautteen mukaan on hyvä, että yhdistys on keskittynyt tukemaan fuksien 

hyvinvointia ja integroitumista ainejärjestöön. Lisäksi palautteesta muistutetaan 

rahankäytöstä, sillä varallisuutta käytetään nyt pääsääntöisesti vain fukseihin. 

Taru Lahtinen kommentoi, että kaikkiin palautteisiin vastataan kirjallisesti. Anni 

Aaltonen ilmaisi, että palautteisiin vastataan myös mahdollisuuksien mukaan, jos 

palautteen antaja on jättänyt yhteystietonsa tätä varten. 

Tanja Holopainen kommentoi, että lomakkeeseen voisi lisätä, että voi halutessaan 

toivoa palautetta. Samaa mieltä oli Juho Aarikka. 

Päädyttiin siihen, että on hyvä lisästä palautelomakkeeseen kohdat palautteen 

julkaisemisesta nettisivuilla ja siitä, haluaako palautetta jättänyt kirjallisen vastauksen.  

Päätös: Muokataan palautelomaketta seuraavasti. Lisätään seuraavat kohdat. 1) lupa 

julkaista palaute ja mahdollinen vastaus nettisivuilla ja 2) haluaako henkilökohtaisen 

kirjallisen vastauksen (kuitenkin, että palautetta ei pysty yksilöimään, jos se 

julkaistaan nettisivuilla). 

7 § Urheiluasiat  

Lassi Varis kertoi urheiluasioista. 

Patina on käynyt pelaamassa kyykkää tällä viikolla maanantaina. 
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Lisäksi hän kommentoi, että urheiluliivejä ei ole ehkä järkevää ostaa vielä nykyisessä 

koronatilanteessa. 

Samaa mieltä oli myös vpj Aarikka, joka komppasi Varista ja lisäsi, että ei ole järkeä 

ostaa, jos ei ole käyttöä. 

Majaneva kysyi, onko Varis ilmoittanut, että Atalpan palloilusali on kiinni lokakuun 

loppuun asti. 

Todetaan, että Atalpan palloilusali on kiinni 9.9.-2.10. yo-kirjoitusten vuoksi.  

8 § Hile ja Historian opiskelijain liitto  

Rony Sakkara valotti Historian opiskelijain liiton ja Hileen asioita. 

Hile 2/20 on työn alla tällä hetkellä ja asiasta on tiedotettu. Juttujen alustava deadline 

on 20. syyskuuta. 

Lisäksi tulossa on HiLe-podcast myöhemmin, mistä syystä Sakkara toivoo 

yhteydenottoja kiinnostuneilta. Vanhaakin HiLettä ollaan painamassa vielä tänä 

syksynä. 

Historian opiskelijain liiton syysseminaarin paikkakuntana on tällä kertaa Oulu. 

Syysseminaaria ollaan kuitenkin todennäköisesti perumassa nykyisen koronatilanteen 

vuoksi. Asiasta on keskusteltu HOL-hallituksessa ja päätös tulee lähiaikoina. 

Hallitus oli yksimielinen siinä, että Fuksin ABC:n kautta annettu tieto Historian 

opiskelijan liitosta on riittävä nykytilanteessa. 

Tuli ilmi, että HOL-tarroja ja haalarimerkkejä kaipailtaisiin lisää. Sakkara on ollut 

yhteydessä HOL-hallitukseen. HOL-pj ei ole antanut tyhjentävää vastausta. Vastuissa 

on ollut epäselvyyksiä, mutta Sakkara lupasi selvittää asiaa. 

Nelli Järvelä kommentoi, että tarrojen tilannetta ei ole voinut tarkistaa kesän aikana. 

Taru Lahtinen ilmaisi, että selvät vastuut on syytä kirjata ja selventää kaikille 

hallituslaisille. Juho Aarikka kommentoi, että hyödynnetään Patinan 

seminaarihuonetta. 

Otto Niemonen kommentoi etävälityksellä, että hän laatii listaa mitä asioita 

yhdistyksellä on varastossa. 

Sonja Kalliomäki saapui ajassa 18.34. 

9 § SOPO- ja ympäristöasiat  

Taru Lahtinen alusti SOPO-asioista. 
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Ei ole uutta kommentoitavaa kovinkaan paljon Lahtinen mainitsi, että SOC:in 

sosiaalipoliittisten vastaavien chat-ryhmä on aktivoitunut. Ideana olisi järjestää 

mielenterveyttä edistävä tapahtuma lähiaikoina. 

Pj Kajander kertoi, että hän on tavannut dekaanin kanssa. Tapaamisen antina oli, että 

yhteiskuntatieteiden tiedekunta ja yliopisto yleisesti keskittyvät tasa-arvon 

edistämiseen. YTY:n puolesta tulossa yhdenvertaisuuskyselyä jäsenistölle. Dekaani ja 

tiedekunnan (YTY ry) pj ovat toivoneet palautetta tasa-arvon puolesta ja ilmoituksia 

havaituista epäkohdista. 

Taru Lahtinen sanoi, että hammashoito YTHS:llä on muuttanut Hervantaan. 

Kajanderin mukaan YTHS:n vuokrasopimus on loppumassa keskustakampuksen 

tiloissa. Muutoinkin YTHS on muutostilassa, ja Lahtinen selvittää yhdessä vpj Arikan 

kanssa, mitä tapahtuu ja milloin. 

Lahtinen lisäsi vielä, että Hyvinvointiviikko on tulossa, samoin jokavuotinen Patinan 

hallituksen palautetilaisuus jäsenistölle on tarkoitus järjestää. 

Juho Aarikka kommentoi, että palautteen ajankohta voisi olla tammi-helmikuussa, 

jotta saadaan tieto uusille toimijoille. Toisaalta uuden hallituksen jäsenet voivat ottaa 

osaa palautetilaisuuteen. Kajander ehdottikin siksi, että palautetilaisuus olisi 

syyskokouksen jälkeen marraskuussa. 

Todetaan, että palautetilaisuus pidetään marraskuun lopussa syyskokouksen jälkeen, 

jotta myös uudet hallituslaiset pääsevät osallistumaan siihen. Ennen palautetilaisuutta 

sosiaalipoliittinen vastaava lähettää palautekyselyn jäsenistölle, joka toimii pohjana 

palautetilaisuuden keskustelulle. 

10 § Kv-asiat  

Sonja Kalliomäki kertoi kv-asioista. 

Kalliomäki kommentoi, että vaihto-opiskelijat ovat poistumassa YTHS:n piiristä.  

Muutoin ei ollut paljoa kerrottavaa. Yksi tiedekuntajärjestön yhteinen tapahtuma olisi 

tarkoitus tehdä, sillä YTY ry on saanut sitä varten tukea. Tapahtumasta laaditaan 

raportti ylioppilaskunnalle. 

Kalliomäki mietti esimerkiksi rauhantutkimuksella kv-ohjelmaa, jossa 

englanninkielisiä opiskelijoita, josko heidän kansansa voisi tehdä jotakin. 

11 § Talousasiat 

Rahastonhoitaja Jesse Mäkitalo alusti talousasioista. 
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Mobilepay on otettu onnistuneesti käyttöön ja toimi hyvin. Ei tarvitse 

käyttäjätunnuksia toimiakseen. Käyttö nimetyissä tapahtumissa, ei siis satunnaisiin 

maksuihin! 

Vpj Aarikka kysyi, paljonko yhdistys on jäänyt tappiolle fuksitapahtumista. Mäkitalon 

mukaan liikevaihto sitseistä ollut 1 700€ paikkeilla. Kokonaiskuvassa ollaan kuitenkin 

sitsien osalta nollatuloksessa. Toisaalta fuksisitsit olivat vasta toissapäivänä, joten 

Mäkitalo ei ole vielä ehtinyt laskea tämän tapahtuman tulosta. 

11.1 Hyväksyttävät maksut 

Mäkitalo oli lähettänyt eilen tällä viikolla (9.9.) listauksen viimeaikaisista maksuista 

hallituksen sähköpostilistalle. (LIITE 1) 

Maksut hyväksytään yksimielisesti. 

11.2 TREY:n ja Tiedekunnan toiminta-avustustuki 

Mäkitalo avasi keskustelun tuista. Yhdistys on saanut Tiedekunnan tuki 400;- on vain 

opetusta tukevaan toimintaan. Sonja Kalliomäki kummeksui muotoilua, sillä eihän 

yliopistolla annettavasta opetuksesta sinänsä makseta per se, vaan tämän summan 

voisi hyödyntää mm. virkistystoimintaan. 

Aarikka oli sitä mieltä, että TREY:n tuella ei tarvitse keksi käyttöä, se voi pyöriä tilillä 

ja odottaa parempia aikoja. Sitä vastoin  tiedekunnan tuki on syytä käyttää määrätyllä 

tavalla. 

Tanja Holopainen ilmaisi, että tuhannesta eurosta voisi toki käyttää osan yhdistyksen 

tapahtumiin, myös urheiluun, ja panostaa näin vanhempiinkin opiskelijoihin, jotka 

eivät ole päässeet koronan vuoksi minnekään. Samaa mieltä oli myös Anni Aaltonen.. 

Taru Lahtinen kommentoi asiaa ja ilmaisi, että yhdistys alkaisi panostaa koko 

jäsenistönsä hyvinvointia tukevaan toimintaan. 

Anni Aaltonen ehdotti projektorin hankkimista leffailtoja varten, sillä leffaillat ovat 

yhä suosittuja. 

Mäkitalo huomautti, että tiedekunnalle on ilmoitettava, miten 400;- tuen käyttää, eli 

tehdään asiasta päätös. 

Nelli Järvelä ehdotti, yhdistys lähtisi Turkuun museoista nauttimaan. 

Päätös: Taru Lahtisen ehdotuksesta tukisumma, 400€, käytetään 

hyvinvointitapahtumaa, projektorin hankkimiseen ja Turun museoretkeen. 

Päätös: korvataan Luupin kanssa kyykkä-tapahtumasta palkintokulut puoliksi ja muut 

kohtuullisesti. 
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11.3. Virkistysilta 

Viime vuonna on budjetoitu 240€ virkistysiltaan. 

Virkistäytymisillasta keskusteltiin. Mäkitalo kertoi saaneensa tarjouksen carting-

mahdollisuudesta Kaana Kartingista hallitukselle ja tuutoreille. Hinta tarkentunee 

vielä osallistujien lukumäärän mukaan. Yhdistys tukee virkistäytymistä noin 300€. 

Loput jokainen kustantaa itse omasta pussistansa omavastuuna. 

Tämä on toinen kaavailluista virkistäytymisiloista. Jos omavastuu todetaan liian 

isoksi, keksitään jotakin muuta.  

12 § Yritysyhteistyö- ja varainkeruuasiat 

Linda Laakkonen ei ollut paikalla. Otto Niemonen tuurasi. 

12.1 Haalarimerkkien koordinoiminen 

Patinan varastoissa seminaaritilassa on merkkejä seuraavasti. 

Patinan omia merkkejä ja Hakkaraisia on tilattava lisää. Niemonen oli tehnyt 

päätöksen tarjouspyynnön lähettämisestä. Lisäksi muista merkeistä (majava- ja 

Tuningas-merkit) 

Tarjoukset 50 kpl/99€ ja 100kpl/126€. 

Haalarimerkkeihin on budjetoitu 210€ tälle vuodelle. Mäkitalo kommentoi, että 

budjetista on laitettu 60€ hallituksen haalarimerkkeihin, joten budjettia voisi nostaa. 

Lisäksi hän huomautti, että pitää katsoa tilauksia ja myyntejä pidemmälle kuin vuoden 

päähän; merkit liikkuvat kyllä. 

Aarikka kommentoi, että merkkien rajana voisi olla 20 kpl, jonka jälkeen tilataan 

satanen lisää. Muutoin tilataan budjetin mukaisesti, pois lukien Patinan oma merkki, 

jota ei sisällytetä budjetoituun summaan. 

Päätös: Patinan vanhat merkit kootaan seminaarihuoneeseen. Lisäksi Otto Niemosen 

ehdotuksesta Majananmetsästys, punaisia Hakkaraisia, Patinan omia merkkejä ja 

Tuningas-merkkejä hankitaan 100 kpl kaikkia. 

12.2 Patinan kangaskassit 

Tanja Holopainen ilmaisi tahtonsa, että Patina hankkii kangaskasseja myyntiin. 

Jäämme odottamaan. 
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13 § Tapahtuma-asiat 

Anni Aaltonen ja Tanja Holopainen valottivat tapahtumasektorin tointa. 

13.1 Tapahtumat ja korona-virus 

Tanja Holopaisella on toiveena, että hallitus linjaa selvästi, mitä tapahtumien suhteen 

tehdään. Lisäksi Anni Aaltonen painotti, että Patina toimii ja tekee tapahtumia tilanne 

huomioiden. 

Keskustelua herätti nyt keväällä noudatettu tiukka linja, jota hallitus oli tulkinnut niin, 

että tapahtumia ei saa järjestää. Näin ei suinkaan asian laita ole, vaan tapahtumia voi 

järjestää, kun huomio maan hallituksen ja ylioppilaskunnan antamat suositukset ja 

ohjeistukset. 

Lisäksi todettiin, että rivijäsenistö on aktivoitunut hienosti omien tapahtumiensa 

järjestämisessä. 

Anni Aaltonen toivoi asiasta selvää ja yksiselitteistä päätöstä, mikä ainejärjestön linja 

tapahtumien suhteen on. Lisäksi hän totesi, aiheellisesti, että Patinassa aktiivijäseniä 

on itse asiassa vähän, noin 50, mikä mahdollistaa kävijämäärien pysymisen 

maltillisina. 

Toinen tapahtumavastaava Tanja Holopainen ilmaisi, että jokainen on vastuussa 

omasta itsestänsä ja yhdistys ei voi katsoa jokaisen perään henkilökohtaisesti.  

Päätös: Patina ry järjestää tapahtumia pääosin omalle jäsenistöllensä noudattaen 

TREY:n ja maan hallituksen antavia ohjeistuksia ja suosituksia. Tapahtumiin 

osallistutaan vain täysin terveenä ja hyvästä käsihygeniasta ja turvaväleistä 

huolehditaan. 

13.2 Muut Tapahtumat 

Taru Lahtinen kommentoi, että tapahtumavastaavat laittaisivat ilmoituksen asiasta 

jäsenistölle. Palautetta päätöksestä voi antaa palautekanavaa pitkin. 

Tapahtumia on tarkoitus järjestää seuraavasti: 

- 14.9. Patinan rapukävely Hervannassa 

- 22.9. rapu-sitsit Vanhalla Domuksella 

- 23.9. lautapeli-ilta Tavernassa  

- 29.9. kyykkäturnaus Luupin kanssa 

- 6.10. Patinan Beerpong-turnaus 

- 20.10. Seilaussitsit Svenssoneiden kanssa  
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Anni Aaltonen ilmaisi vakaan tahtonsa hankkia yhdistykselle viininpunaiset 

pöytäliinat, jotta jätesäkeistä päästään lopullisesti eroon. 

Päätös: Aaltonen hankkii pöytäliinoja yhdistykselle. 

Päätös: Holopainen tekee yhdistyksen sivuille google docs-kalenterin, johon 

tapahtumat linkitetään. 

13.3 Patinan tavarat 

Anni Aaltonen ilmaisi pettymyksensä siitä, että yhdistyksen tavaroita on ympäri 

ämpäri eri ihmisten asunnoissa. Näin ei voi jatkua, hän painotti.  

Juho Aarikka kertoi, että Pinni B:n alakerrassa on varastotilaa, jota voisi saada 

ainejärjestöjen käyttöön. Dekaania voisi lähestyä asiasta. 

Päätös: Anni Aaltosen ehdotuksesta Patina ry alkaa etsiä varastotilaa ensinnä Pinni 

B:n toimitiloista. 

Otto Niemonen poistuu ajassa 19.59. 

13.4 Kahvitunnit 

Tanja Holopainen poistuu ajassa 20.06. 

Keskusteltiin yliopistojen tilojen käytöstä. Kahvituntien osalta todettiin, että yliopiston 

käytännöt ovat hankalia. 

Päätös: siirretään Passioniin kahvitunnit tiistaisin, sillä yliopiston tilat koetaan 

ongelmalliseksi. 

14 § Työelämä- ja alumniasiat  

Yhdistyksen työelämä- ja alumnivastaava Mikko Majaneva kertoi oman sektorinsa 

tapahtumista. 

Specia-vastaavien kokous oli 22. elokuuta.  Kokouksessa käytiin läpi harjoittelun 

käytänteitä. Tarkoitus yhdistää eri yliopistojen käytänteitä. Marko Nenoseen on 

tarkoitus ottaa yhteyttä. Specialla on tulossa useita webinaareja syksyn aikana, joista 

Majaneva ilmoittaa, kun aika on. 

Majaneva lisäsi, että hän laittaa nettisivuille tietoa yliopiston harjoittelukäytänteistä. 

Specian Olen Humanisti -kampanja ei saanut osakseen myötätuntoja hallitukselta, sillä 

sen nähtiin vain vahvistavan jo olemassa olevia stereotypioita, eikä vastannut 
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kampanjan tarkoitusta. Nähtiin, että kampanja tällaisenaan on pitkälti tarkoitustaan 

vastaan. 

Päätös: Majanevan ehdotuksesta Patian ry antaa yhdistyksenä palautetta kampanjasta 

Specialle. 

15 § Kulttuuriasiat 

Hanna Voutilainen ei ollut paikalla. 

Anni Aaltoinen kommentoi, että lukupiiri pyörii hyvin. Rony Sakkara tiesi kertoa, että 

viime kahvitunnilla oli tarkoitus pitää info lukupiiristä kiinnostuneille. 

Tommy-merkeistä keskusteltiin ylimalkaan sen verran, että ei hirttäydyttäisi vain 

yhden vuoden tapahtumamerkkiin, vaan merkit olisivat esimerkiksi värikoodattuja. 

Palataan asiaan tarkemmin. 

16 § Tuutorointiasiat 

Nelli Järvelä ja tuurointiasiat pääsivät ääneen. 

Järvelän mukaan tuutorointi on onnistunut tilanteeseen nähden erittäin hyvin. 

Ryhmäytyminen on luonnistunut ja fuksit tuntuvat löytäneen paikkansa. Välikyselyä 

fukseille tulossa. 

Rony Sakkara ilmoitti, että on tyytyväinen siihen, että pari ensimmäisen vuosikurssin 

osallistujaa on ilmaissut halukkuutensa toimittaa HiLettä. 

Poikkitieteellinen fuksiseikkailu on ehkä tulossa. Muita pienempiä tapahtumia on 

tulossa, muun muassa kerho- tai lautapeli-iltaa Tavernassa. 

17 § KOPO-asiat 

Juho Aarikka kertoi koulutuspoliittisista asioista. 

17.1 SISU ja Moodle 

SISU on otettu käyttöön. Alkukankeuden jälkeen tulos on hyvä. Moodlessa on ollut 

käyttökatkoja.  

17. 2 Hallopedit 

Jenna Kajander alusti hallopedi-asioista. Tiedekuntajärjestö YTY ry ehdottaa, että 

ainejärjestöt hyväksyisivät ehdotuksen, jonka mukaan ainejärjestöjen päätösvalta 

hallopedeistä siirtyy YTY:lle kokonaan. 
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Päätös: hyväksytään ehdotus. 

18 § Järjestöasiat 

Ei ole. 

19 § META 

Seuraavaan kokoukseen mennessä pj Kajander ja vpj Aarikka laativat syyskokousta 

varten seuraavalle vuodelle toimintasuunnitelman, joka hyväksytään seuraavassa 

kokouksessa. 

Syyskokouksen päivämäärää aletaan pohtia lähiaikoina. 

Uusi Tommy-pahvinukke olisi syytä teettää Tommyjä varten. Majaneva alkaa kysellä 

tarjouksia. 

20 § Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään myöhemmin. Harkitaan lisäksi 

etäyhteysmahdollisuutta. 

21 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Kajander päätti kokouksen ajassa 20.34. 
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LIITTEET 

- Liite 1. Kokouksessa hyväksyttävät kulut 

 

 


