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1 § Kokouksen avaaminen 

Varapuheenjohtaja Juho Aarikka avasi kokouksen klo 17.03, sillä puheenjohtaja Jenna 

Kajander oli estynyt. 

Kokouksessa oli myös etäosallistumisen mahdollisuus Teams-palvelun kautta, sillä 

Zoomiin on vain pj Kajanderilla pääsy. 

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

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

Kokouskutsu on lähetetty seitsemän (7) päivää aiemmin yhdistyksen sähköpostilistalle 

ja kokouksesta on ilmoitettu Telegram-ryhmässä. 

3 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista. 

Lisätään talousasioihin kohta 6.1 Talousarvion käsitteleminen 

Ennen meta-kohtaa kohdaksi § 19 syyskokouksen päivän ja paikan päättäminen, sekä 

toimintasuunnitelman käsitteleminen, jos vain suinkin ehditään. 

4 § Edellisen kokouksien pöytäkirjojen tarkastaminen ja 

allekirjoittaminen 

Edellisten kokouksien pöytäkirjat ovat luettavissa sähköpostilistalla. Luettu ja 

tarkistettu. Sihteerillä ei ollut mukana tällä kertaa fyysistä kopiota. 

5 § Tiedotus- ja ilmoitusasiat 

Vpj Aarikka ilmoitti, että mikäli etäosallistujat haluavat puheenvuoron, ilmaiskoon 

tämän chat-keskustelussa. 

Sihteeri Aropaltio ilmoitti, että Pirkanmaan sairaanhoitopiiri suosittaa maskin 

käyttämistä julkisissa tiloissa. Ylioppilaskunta TREY on linjannut, että maskia 

käytetään aina kampuksella ollessa. 

6 § Talousasiat 

Rahastonhoitaja Jesse Mäkitalo alusti talousasioista. 
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Kolme hyväksyttävää maksua on tullut sitten viime kokouksen. 

1.) haalarimerkit Turun haalarimerkit Oy, 512,97€ maksettu 

2.) Hanna Voutilaiselle kahvitunnin kuluja 13,11€, maksettu 

3.) fuksisitsien tila Tampereen seudun Pro Ry, 460;- sis. pantin, maksettu. 

6.1 Talousarvion käsitteleminen 

Mäkitalo alusti talousarviota vuodelle 2021, jonka jälkeen siitä keskusteltiin lyhyesti. 

Aluksi vpj Aarikka kysyi, paljonko sponsoroijilta on tullut haalareihin. Vastaus oli 

700€, mitä pidettiin hyvänä, sillä korona-aika on vaikuttanut yrityksiin ja niiden 

talouteen olennaisesti. Yritysyhteistyövastaava Linda Laakkonen kommentoi myös, 

että tulos oli jopa yllättävän hyvä. 

Mäkitalo on lisännyt talousarvioon Beerpog-turnausten tilavuokrat sekä hallituksen 

virkistysiltojen kulut (2 kpl, 300€ per ilta). Tanja Holopainen kertoi, että Anni 

Aaltonen on kertonut Kaijakan supistaneen yksityistapahtumien aukioloja. 

Beerpong-tilojen vuokrat herättivät keskustelua. Yleensä on järjestetty yhdessä 

muiden ainejärjestöjen kanssa. Budjetoitua summaa (400€ kahteen kertaan) pidettiin 

hyvänä, varovainen arvio tilavuokrista. 

Sitsien osalta talousarvio on pysynyt ennallaan, samoin liikunnan osalta. MM-kyykän 

osalta talousarvio on ikään kuin takautuva; maksetaan jo edeltävän vuoden marras-

joulukuussa. 

Saunojen tilavuokraa on korotettu hieman, sillä tilavuokrat ovat tulleet ylöspäin. 

Budjetoitu summa on keskiarvo. 

Hallituksen kokousten tarjoiluihin budjetoidaan 120€. 

Varainhankinnassa on lisätty college-paitojen tilauksille oma tilinsä. 

Tiedelehti Hybristä tuetaan jatkossa niin ikään 70 eurolla. 

Työelämä- ja työelämäpäivät osioon budjetoidaan kokous- ja kahvikuluihin yms. 50€. 

Patina-tarroja on vielä jäljellä; budjetilla 100€ niitä saakin melkoisesti. 

VPJ Aarikka kysyi Linda Laakkosen mielipidettä haalarien painatuksen 

kustannuksista. Ei ollut mainittavaa huomioitavaa. 

VPJ Aarikka mainitsi, että korona-aika vaikuttaa ja vaikeuttaa budjetin laatimista ja 

seurantaa. 
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Sihteeri mainitsi tulevat vuosijuhlat. Aarikka sanoi, että vuosijuhlista päätöksen 

tekeminen ja niiden huomioiminen toimintasuunnitelmaan kirjattava kohta. 

Päätös. Talousarvio vuodelle 2021 hyväksytään ja allekirjoitetaan esitettäväksi 

syyskokouksessa. 

Linda Laakkonen saapui ajassa klo 17.17. 

7 § Järjestöasiat  

VPJ Aarikka kysyi, kävikö kukaan tiedekunnan hyvinvointitapahtumassa (pidettiin 

etänä). Hiljaisuuden konsensus oli yksimielinen; kukaan ei käynyt. 

8 § KOPO-asiat 

Vpj Juho Aarikka kertoi koulutuspoliittisista asioista. 

Aarikka kertoi, että TREY:n edustajisto vaalit ovat käynnissä ja Henrik Järvinen on 

Patinasta ehdolla. 

Todettiin myös, että yliopiston sähköiset tietojärjestelmät ovat aina välillä 

epäkunnossa, mikä ei yllätä. 

Kv-vastaava Sonja Kalliomäki on opiskelijaedustajana suunnittelemassa 

opintosuunnitelmaa syventävien opintojen osalta. PJ Kajander on pyytänyt häntä 

henkilökohtaisesti. 

Kalliomäki: Opintosuunnitelma eli tuttavallisemmin OPS on muuttunut ja sitä 

työstävä työryhmä kokoustaa 2-3 kertaa lukukaudessa. Työryhmä toimii 

keskusteluluontoisesti. Kalliomäelle voi tulla kertomaan terveisiä OPS´ia koskien. 

Kertauksena ainejärjestön vastaavat OPS-ryhmissä: 

➢ Perusopinnot: Hanna Voutilainen – kyselee nyt syksyllä aloittaneiden 

kommentteja ja mielipiteitä 

➢ Aineopinnot: Jenna Kajander. 

➢ Syventävät opinnot: Sonja Kalliomäki 

OPSia kehitetään yhä. Taru lahtinen ilmaisi henkilökohtaisena mielipiteenään (joka 

sai laajaa kannatusta), että OPS-lomake on HYVIN HUONO, ennen kaikkea se on 

epäselvä ja huono. Tiedekunnan vastuutahoa Mervi Kaarnista on jo informoitu asiasta. 
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Sonja Kalliomäki kommentoi, että ainejärjestön OPS-ryhmissä mukana olevat 

laittavat sähköpostilistalle yleistä viestiä OPS:ista. Lisäksi sähköpostin kautta 

toivotaan palautetta ja toiveita OPS:ista. 

9 § Tuutorointiasiat 

Nelli Järvelä ei päässyt paikalle, mutta on lähettänyt koonnin asiasta. 

9.1 Kysely alkusyksyn tuutoroinnista 

VPJ Aarikka näytti kyselyn tulokset kaikille paikalla olijoille. 

Hallitus tarttuu havaittuihin epäkohtiin ja esiin tulleisiin huomioihin esimerkiksi 

yhteisellä vastauksella  

Todettiin, että korona on vaikuttanut ja vaikeuttanut jonkin verran, esimerkiksi 

tutustumista vanhempiin opiskelijoihin. 

Taru Lahtinen huomautti, että koronan vuoksi ihmiset haluavat nähdä ja tavata omia 

kavereitaan poissaolon jälkeen, mikä on ymmärrettävää sinänsä. VPJ Aarikka sanoi, 

että esimerkiksi beerpong-joukkueet kootaan vanhojen kaverisuhteiden perusteella. 

Aarikan mukaan iso kohta oli koronaviruksen pelko/huolestuttaminen. Hän korosti, 

että sitsit eivät toimi koronan huomioiden, sillä turvavälejä ei yksinkertaisesti pystytä 

pitämään, vaikka haluttaisiin. Toisaalta puolta vastanneista korona ei ole huolettanut 

(!) osallistujista, mikä korostaa ainejärjestön vastuuta. 

Sonja Kalliomäki ihmetteli myös, että puolta ei ole huolettanut. 

Taru Lahtinen kommentoi, että osa tapahtumista on sujunut hyvin, mutta osa ei ole. 

Esimerkiksi tilat ovat kooltaan liian pieniä. Pöytäjärjestelyt paremmin. 

Tämän jälkeen käytiin keskustelua, minkälaisia tapahtumia fuksit toivovat. He 

toivovat etenkin opintoihin liittyvää informaatiota, sillä vpj Aarikan mukaan tieto 

yliopiston taholta ei edelleenkään kulje kunnolla. 

Saavutettavuuden osalta Telegram-ryhmä ja sähköpostilista ovat tunnetuimmat 

kanavat, mutta tätä tulee kehittää vielä ja jonkinlaista koonti eri viestintäkanavista 

kaivataan. Sihteeri hoitakoon kirjalliseen muotoon listaksi. 

10 § Tapahtuma-asiat 

Tanja Holopainen kertoi tapahtumasektorin toiminnasta. 



PATINA RY PÖYTÄKIRJA 10/2020 14.10.2020 

Kanslerinrinne 1   

33014 Tampereen yliopisto 

 

 

 

- 5 - 

Kertoi tehneensä pientä tutkimusta, mitä muut ainejärjestöt tekevät korona-aikana. 

Tulokseksi saatiin, että muut ainejärjestöt eivät tee juurikaan mitään tässä 

maailmanajassa. 

13.1 Seilaussitsit ja korona-virus 

Tanja Holopainen kertoi kantavansa huolta seilaussitseistä, järjestetäänkö niitä 

ylipäätään vai ei. Vpj Aarikka ehdotti itse, että sitsit siirretään seuraavaan vuoteen ja 

avasi yleisen keskustelun aiheesta. 

Mikko Majaneva: fuksisitsien perusteella hän lykkäisi seilaussitsejä. 

Taru Lahtinen: elätteli toivoa järjestää, mutta nykytilanteessa järjestäminen olisi jopa 

edesvastuutonta. 

Tanja Holopainen: osallistujia ei voida myöskään estää jatkamasta yökerhoihin. Eikä 

tapahtumasta ole tiedotettukaan kunnolla. 

Rony Sakkara: on jokaisen omalla vastuulla, osallistuuko vai ei. Sanoi, että samoilla 

linjoilla Tarun kanssa. 

Aarikka: uudet tartunnat ovat tulleet opiskelijatapahtumista ja Tampereella TTY:llä, 

eli tässäkin mielessä Patinan vastuu on iso. 

Hanna Voutilainen: sitsit ovat tapahtuma, jota on mahdotonta toteuttaa täysin 

turvallisesti. Riskit kasvavat koko ajan ja yhdistys on lopulta viime kädessä vastuussa. 

Äänestys: siirretään sitsejä puolesta/vastaan. 

Päätös: sitsejä siirretään, todennäköisesti ensi vuodelle. Tilavaraus siirtyy samaten. 

13.2 Halloween 

Patina pitää jos pitää halloweenin oman porukkansa kesken torstaina 29.10. 

Taru Lahtinen: tilan tulisi olla iso, jotta turvavälejä voi pitää. 

Päätös: Varataan tila ja laaditaan ohjelma. Pidetään omalla porukalla torstaina 29.10. 

13.3 Pikkujoulut 

Sihteeri Aropaltio ilmaisi huolensa, että korona-virus kehittyy yhä ja että pikkujoulut 

ovat olleet yksi vuoden isommista tapahtumista. 

Taru Lahtinen kommentoi, että tapahtuman voi yhä perua, jos virustilanne kehittyy 

huolestuttavaan suuntaan. Hän korostaa, että alustavasti pikkujouluja voisi alkaa 

suunnitella, jos ne ylipäätään halutaan järjestää. 
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Tanja Holopainen kertoi, että pikkujoulut olisivat 8. joulukuuta. 

Tanja Holopainen ohjeistaa Anni Aaltosen kanssa fukseja pikkujoulujen 

järjestämisestä. 

13.4 Muut tapahtumat 

Lautapeli- ja kerhoiltoja voisi järjestää enemmän, samoin ompeluilta fukseille, sillä ne 

ovat matalan kynnyksen tapahtumia. 

Vpj Aarikka kommentoi, että nyt on hyvä odottaa pari viikkoa ja katsoa, mihin 

suuntaan virustilanne kehittyy. Taru Lahtinen kertoi, että perioditaukokin tulee hyvään 

saumaan tuumaustaukoa silmällä pitäen. 

Päätöksiä: Sitsit ja poikkitieteelliset beerpong siirretään ensi kevääseen. Samoin 

tuleva saunailta, ainakin marraskuun alkuun. 

Päätös2: Ainejärjestölle luodaan moderoitu, koko ainejärjestön kattava telegram-

ryhmä. 

13.5 Passion-kahvitunnit 

Rony Sakkara ilmaisi, että Passionissa hengaileminen ei korvaa aj-tilaa ja 

markettikahvia, piste. 

Päätös: Kahvitunnit tauolle yksimielisesti. 

11 § Kulttuuriasiat 

Hanna Voutilainen oli etäyhteyden päässä ja kertoi sektorinsa tapahtumasta. 

11.1 TOMMYT 

Voutilainen itse on kriittinen tapahtumia kohtaan. 

Mahdollisesti järjestettäisiin Tullikamarin Klubilla 3. marraskuuta huomioiden 

turvavälit ja maskipakon. Pääsylipun hintaan sisältyisi maski. Aarikan mukaan Klubi 

on toiminut tilana hyvin. 

Linda Laakkonen: hyvä ideana. Maskeja ei tosin saisi ottaa pois välillä, jos nauttii 

virvokkeita. 

Sonja Kalliomäki: voisiko toimia, että maskia ei tarvitsisi pitää, jos istuu pöydässä 

syöden/juoden. Maski on hankala, jos ravitsee itseään. 

Yleisesti todettiin, että runonlausunnan aikana ei tarvitse pitää maskia. 
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Päätös: kaikille varmistetaan istumapaikat ja aletaan järjestää tapahtumaa. 

Huomioidaan silti virustilanne. 

11.2 Susipelit ja lukupiirit 

Hanna Voutilainen kertoi, että toimihenkilöiden vetämissä kulttuuritapahtumissa on 

tapahtunut muutoksia seuraavasti. 

Verneri Vesalainen vastaa Fantasia-lukupiiristä JA 

Susipelistä Kia Kotilainen, Linda Laakkonen ja Tanja Holopainen. Susipeli on ollut 

sekä todella kannattava että erinomaisen hyödyllinen sijoitus. Tästä ollaan 

hallituksessa yksimielisiä. 

12 § Työelämä- ja alumniasiat  

Yhdistyksen työelämä- ja alumnivastaava Mikko Majaneva kertoi oman sektorinsa 

tapahtumista. 

Työelämästä toivotaan infotilaisuutta Marko Nenosen kurssin yhteydessä ensi 

periodissa. Infoa seuraa. 

Yhdistys sai kirjallisen vastauksen Olen humanisti -kampanjasta. Palaute oli 

asiallinen, joskaan ei yllättävä. 

Majaneva laittaa fukseille infoa Speciasta lähiviikkoina. 

Kalliomäki: torstaina 8.10. on maisteriopiskelijoille suunnattu info harjoittelusta, eli 

aika pian. 

13 § Yritysyhteistyö- ja varainkeruuasiat 

Linda Laakkonen kertoi yritysyhteistyöstä. 

Haalarit laitetaan loppuviikosta tilaukseen. Myös uusia collegeja halutaan ja myös 

tilataan. 

Collegeja on pari kappaletta jäljellä (noutamattomia).  

Taru Lahtinen kysyi, onko ok, että hän on lisännyt Lindan nettisuvuille 

yhteyshenkilöksi. Tämä on ok. 

14 § Kv-asiat  

Ei ollut.  
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15 § SOPO- ja ympäristöasiat 

Taru Lahtinen ei päässyt paikalle, mutta oli antanut tietoon seuraavaa: 

Hyvinvointiviikko on tulossa 2. – 6.11. pienimuotoisena. 

Lisäksi Lahtinen yhdessä vpj Aarikan kanssa järjestävät loka-marraskuun taitteessa 

yhteisen palautetilaisuuden, joka on matalan kynnyksen tapahtuma. Paikaksi on 

kaavailtu esimerkiksi Ravintola Telakan yläkertaa ta muuta vastaavaa. 

16 § Hile ja Historian opiskelijain liitto  

Rony Sakkara valotti Historian opiskelijain liiton ja Hileen asioita. 

HOL on kysellyt alumnien uratarinoita, joita ainejärjestöt kukin keräisivät yhden 

kappaleen. 

HOL kokoustaa huomenna to 8.10. Tilattavat hol-merkit on esityslistalla. Aarikka 

ehdotti, että tilataan kunnolla, kun tilataan. 

HiLeestä Sakkara kertoi seuraavaa: supermega-HiLe on siirtynyt taittoon. Arvioitu 

saapumisaika on lokakuun aikana. 

17 § Urheiluasiat 

Lassi Varis ei ole paikalla, mutta on jättänyt terveisiä 

Urheiluvuoro ovat alkaneet jälleen. Atalpalla maskia päähän. Todettiin, että on eri 

asia, miten tämä onnistuu käytännössä. Urheillessa maski haittaa hapenottoa ja 

suorituskykyä. 

Perioditauon jälkeisen viikon maanantaina pelataan pesistä, 19.10. 

18 § Yhdistykselle saapuneen palautteen käsitteleminen  

Yhdistys on saanut kaksi palautetta, joista VPJ Aarikka kertoi: 

1) Pelkästään kehuja yhdistykselle. Tieto syyskokouksesta myös nettisivuille. 

2) Anonyymia keskustelua palautetilaisuudesta. Toivotaan palautetilaisuutta, 

johon toivotaan mahdollisimman laajaa osanottoa. Ei vielä päivää, mutta 

alustavasti loka-marraskuun vaihteessa. Lisäksi toivottiin anonyymia kanavaa, 

jossa voisi keskustella patinistien kanssa. 
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Taru Lahtinen ilmoitti, että yhdistetään nämä molemmat tilaisuudet yhdeksi isoksi. 

Vpj Juho Aarikka komppasi. Tämän jälkeen keskusteltiin anonyymistä 

keskusteluforumista. 

Sonja Kalliomäki: palautelomakkeen kautta voi jo nyt antaa anonyymiä palautetta 

hallituksen suuntaan. 

Taru Lahtinen: palautekanava on se kanava, jossa voi sanoa, mitä on mielessä. 

Tapio Aropaltio: keskustelukanavan vaarana olisi, että siellä kuka tahansa voisi sanoa 

mitä tahansa, eikä asiattomuuksia kaivata. Patinassa voi kyllä keskustella omalla 

nimellään ja kasvoillaan.  

Rony Sakkara: toiminta anonyymilla kanavalla tulisi olemaan samanlaista kuin 

jodelissa, eli ei jatkoon. 

Juho Aarikka: anonyymiys ja toive, että keskusteltaisiin vain patinistien kanssa on 

hankala yhdistelmä, sillä anonyymiuden ideana on, että ei tiedetä, kuka toinen on ja 

mistä tuo toinen on. 

Päätös: Jotta yhdistystä voidaan kehittää, on oltava varma, että keskustellaan 

nimenomaan patinistien kanssa. Hallitus perustaa koko yhdistykselle yhteisen 

Telegram-ryhmän tiedotuskanavan lisäksi. 

19 § Syyskokouksen päivän päättäminen 

On ehdotettu tiistaita 17. marraskuuta. Yritetään löytää sellainen, mikä sopisi 

mahdollisimman monelle. Keskusteltiin asiasta ja tarkistettiin kandiryhmien 

kokoontumiskertoja. 

VPJ Aarikan ehdotuksesta päätetään seuraavaa: 

Päätös: syyskokous pidetään tiistai 17. marraskuuta, klo 16.00 alkaen. Tilana 

todennäköisesti yliopiston juhlasali Päätalossa. 

§ 20 META 

Ei ollut. 

20 § Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Päätetään, että seuraava kokous pidetään viikkoa enne syyskokousta, sillä 

toimintasuunnitelman läpikäyminen siirtyy sinne. 
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21 § Kokouksen päättäminen 

VPJ Aarikka päätti kokouksen ajassa 19.17. 

 

LIITTEET 

- Talousarvio vuodelle 2021 

 

 


