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1 § Kokouksen avaaminen 

Varapuheenjohtaja Juho Aarikka avasi kokouksen klo 16.09. Puheenjohtaja Jenna 

Kajander oli estynyt. 

Kokouksessa oli myös etäosallistumisen mahdollisuus Discord -portaalin kautta, jota 

jäsenistö hyödynsi. 

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

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

alkuun yhteensä yhdeksän. 

Kokouskutsu on lähetetty seitsemän (7) päivää aiemmin yhdistyksen sähköpostilistalle 

ja kokouksesta on ilmoitettu myös Patinan Telegram-ryhmässä. 

3 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista. 

Lisätään kohdaksi vpj Juho Aarikan kohdasta 

- § 20.1 Hallituksen koon päättäminen ja toimihenkilöt 

- § 20.2 Äänestyskäytännön päättäminen 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen 

Edellisten kokouksien pöytäkirjat ovat luettavissa sähköpostilistalla. Viime kokouksen 

pöytäkirja kierrätettiin hallituslaisilla. 

Korjaus viime pöytäkirjaan: Taru Lahtinen OLI paikalla. 

5 § Ilmoitusasiat 

Vpj Aarikka ilmoitti, että TREY:n vaalit olivat eilen. Kukaan patinisti ei ollut päässyt 

läpi. 

Äänestysprosentti laski 30 %:iin, mikä ei ollut yllättävää, koronan huomioden. 

6 § Tiedotusasiat 

 Ei ollut. 
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7 § Talous 

Rahastonhoitaja Jesse Mäkitalo alustaa talousasioista. 

Maksuautomaattiin viety tänään noin 1 300 euroa. Käteiskassan pienentäminen nousi 

esille. Sopivaksi määräksi arvioitiin ehkä noin 250€. Mäkitalo itse kannatti noin 500e 

pohjakassaa tapahtumat huomioiden. 

Hyväksyttäviä maksuja on tullut sitten viime kokouksen seuraavasti: 

1. Beerpong-turnauksen kuluja: Prisma, Alko, Juhlamaailma, yhteensä 87,30 €  

2. Hallituksen virkistäytymisillan kustannuksia:  

a) Prison Island 256,00 €  

b) Palkinnot voittajille 10,41 €  

c) Tarjoilut 107,87 €  

d) Foodora-ruokatilaus, kulukorvaus J. Mäkitalolle 53,90 €  

Yhteensä 428,18 € 

3. HOL-jäsenyysmaksu 2020, 40 x 2,50€ = 100,00€ (per uusi opiskelija), eräpäivä 

17.11.2020 

Päätös: maksut hyväksyttiin takautuvasti. 

8 § Järjestöasiat  

 Ei ollut. 

9 § Koulutuspolitiikka 

Vpj Juho Aarikka alusti koulutuspoliittisista asioista. 

Hanna Voutilainen: Perusopintojen uusin OPS-versio on nyt hyväksytty. Lähinnä 

kurssikuvauksien sanamuotoja on viilailtu. Muuten ei suuria muutoksia. 

10 § Tuutorointiasiat 

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

käytiin läpi viime kerralla. 
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11 § Tapahtuma-asiat 

Taru Lahtinen paikalle ajassa 16.18. 

Tanja Holopainen kertoi tapahtumasektorin toiminnasta. 

Saunaillan vuokraus ensi tiistaille 10.11. pitänee perua. 

Pikkujoulut todennäköisesti perutaan myös tai ainakin lykätään, sillä yli 

kahdenkymmenen hengen tapahtumia ei suositella Pirkanmaalla.. Jos järjestetään, 

Anni ja Tanja järjestävät pienimuotoisesti, eli ovat vetovastuussa niistä. 

Aaltonen toivoi ehdotuksia ja kehitysideoita, mitä voisi korona-aikana toteuttaa ja 

tehdä, kun isoja tapahtumia ei voi nyt oikein toteuttaa. 

12 § Kulttuuri 

Hanna Voutilainen kertoi sektorinsa tapahtumasta. 

Tommyt siirtyvät aikaan, jolloin ne on turvallista järjestään. 

Jonkinlaisia pienimuotoisia Tommyjä on harkinnassa. Ideoija ehdotuksia otetaan 

vastaan marraskuun ajan. 

Majaneva oli ehdottanut, että nettisivuille voisi laittaa mainintaa asiasta. Birgit-

mummuakin voinee konsultoida. 

Aarikka: hyvä että THL:n ohjeistusta noudatetaan ja että Tommyjä ei pidetä siinä 

mittaluokassa, kuin ne yleensä on järjestetty. 

13 § Työelämä- ja alumniasiat  

Ei asioita. 

14 § Yritysyhteistyö- ja varainkeruuasiat 

Linda Laakkonen ei päässyt paikalle, mutta on laittanut koonnin asioista. 

Uusi College- ja haalaritilaus on käynnissä. Toiminta pyörii hyvin. 

Taru Lahtinen kommentoi, että kunkin vuoden hallitus voisi suunnitella itsellensä 

jonkinlaisen hallitus-haalarimerkin. Lisäksi ehkä yksi yleinen merkki voitaisiin 

toteuttaa tarvittaessa. Päätös asiasta on tehty tänä vuonna. 

Tanja Holopainen kommentoi, että kangaskassit ovat selvityksen alla. 
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15 § Kansainvälisyys 

Sonja Kalliomäki ei päässyt kokoukseen, mutta oli välittänyt seuraavat asiakohdat 

tietoon: 

Kevään osalta vaihto-opiskelijoiden saapuminen Tampereelle on epävarmaa. 

Kalliomäki kysyy viime vuoden keväällä valituilta kv-tuutoreilta, onko heillä 

halukkuutta tuutoroida ensi keväänä, jos kansainvälisiä vaihto-opiskelijoita saapuu. 

Hän ei näe realistisena, että asiaa mainostetaan muille, sillä tilanne on koronan vuoksi 

kovin epävarma. Lisäksi TREY:n linjauksen mukaisesti, nykyiset tuutorit ovat asiassa 

etusijalla muihin halukkaisiin nähden. 

16 § Sosiaalipolitiikka ja ympäristö 

 Taru Lahtinen: ei kommentoitavaa. 

17 § Hile ja Historian opiskelijain liitto  

Rony Sakkara valotti Historian opiskelijain liiton ja Hileen asioita. 

SuperMega-hile tulee ensi viikolla. Tätä on odotettu. 

HOL-seminaari on tämä vuonna HOL-webinaari, joka pidetään lauantaina 21.11. 

Infoa löytyy sähköpostista 

HOL:in uratarina-artikkeliin on löytynyt henkilö, joka on Teemu Siltanen. 

18 § Urheilu 

Lassi Varis kertoi urheilusta. 

Tiistaivuoro on virallisesti pistetty säppiin. 

19 § Toimintasuunnitelman läpikäyminen 

VPJ Aarikka kertoi, että toimintasuunnitelma on laadittu ja esitetään syyskokouksessa 

yhdistykselle. Tässä se käydään läpi huolellisesti. 

Uudet (punaisella merkityt) kohdat esityslistalla ovat uusia, tai siirretty toiseen 

kohtaan toimintasuunnitelmassa. 

VPJ Aarikka: 

- Vuosi 2020 ollut haastava koronan vuoksi. 
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- Nettisivuille palautelaatikko hallitukselle suuntaan. 

- Keskustelutilaisuus jäsenistön ja hallituksen kanssa. 

- SISU-järjestelmä otettiin käyttöön ja asiasta tiedotettiin jäsenistölle. 

- Nettisivut on uudistettu ja päivitetty muun muassa uusien opiskelijoiden osalta. 

- Säännöt lisättiin nettisivuille. Jatkossa pöytäkirjat on tarkoitus myös laittaa sivuille 

- College-paidat osoittautuivat menestykseksi. 

- Häirintäyhdyshenkilö otettiin käyttöön tapahtumissa. 

- Koronavirus on osoittanut, että opiskelijoiden mielenterveyttä on tuettava 

yhdistystasolla 

Hanna Voutilainen ehdotti, että lisätään kohta ”Toimintaa kehitetään Suomen 

hallituksen ja THL:n ohjeistus huomioiden sekä pandemiatilanne huomioiden.” 

UUSINA/KEHITYSKOHTEINA: 

- Sähköpostiosoitteiden päivittäminen 

- Tiedottaminen lisääminen myös nettisivuilla (löydettävyys) 

- Uusi telegram-ryhmä jäsenistölle 

- Siirretty maininta päihteistä ja häirinnästä kohtaan 1. 

- Vapaamuotoisen liikunta-aktiviteettien järjestämistä jäsenistölle. 

Tässä välissä Urheiluvastaava Lassi Varis kommentoi, että Patinalle voisi varata oman 

urheiluvuon  tuon tiistain vuoron lisäksi. Tanja Holopainen kommentoi, että Luupin 

kanssa järjestettävästä kyykkäturnauksesta voisi tehdä vuosittaisen. 

- HOL näkyvyyden lisääminen. 

- Specian yhteistyöverkoston toimintaan osallistuminen. 

- Yhteistyö- ja varainkeruutoimintaan haalareiden tilaaminen. 

- Henkilökohtaisista muistitikuista luovutaan ja siirretään tieto hallituksen 

valitsemaan sähköiseen järjestelmään.  

- Tiedotuskanavien käytön hiominen ja palautekanavan kehittäminen. 

Tanja kommentoi, että facebookista voisi luopua. Samoilla linjoilla oli Taru Lahtinen 

ja Anni Aaltonen. Tapahtumista voisi kertoa facebookissa, mutta ei muuta.  

- Taloudenhoidossa mobilepayn käytön suosiminen ja käteiskassan maksimin 

laskeminen kohtuulliseksi. Sekä maksuehdoista tiedottaminen aina. 

- Häirintäyhdyshenkilön lisääminen tapahtumakuvauksiin ja paikanpäälle. 

- Kirjaus siitä, että HOL-vastaava on vastuussa HOL-tarrojen ja haalarimerkkien 

tilaamisesta ja jakamisesta. 

- Ihmisten eli alumnien uratarinoiden korostaminen ja ansioiden tunnustaminen. 

- Työharjoitteluinfon järjestäminen vuosittain ja tiiviimpi yhteydenpito 

henkilökuntaan asiassa. 

UUSIA TAVOITTEITA: 
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- Somen viestinnän yhtenäistäminen ja organisoiminen. Sosiaalisen median 

pelisääntöjen luominen. 

- Palautetilaisuuksien laajempi kehittäminen yhdessä henkilökunnan kanssa. 

- Etäopiskelumahdollisuuksien ja -käytänteiden ja -kulttuurin kehittäminen sekä 

teknisen tuen tarjoaminen opiskelijoille. 

- Etäopiskelun suhteen tiiviimpi yhteistyö henkilökunnan kanssa. 

Anni Aaltonen poistui ajassa 17.21. 

- Kriisiviestintä ja terveysriskeistä tiedottaminen ja riskeihin varautuminen niin 

sairastumisten kuin loukkaantumisten tapauksessa. 

- Turvallisuussuunnitelman laatiminen vastaisuuden varalle. 

- Etäopiskelun haasteet syrjäytymisessä ja sosiaalisten kontaktien katoaminen, 

mielenterveysongelmista kärsivistä huolehtiminen 

- ansioituneiden nykyisten patinistien tai alumnien parempi meritointi tai 

palkitseminen. 

- Uusien yhteistyötahojen etsiminen. 

- Patinan oman, vuosittaisen beerpong-turnauksen järjestäminen. 

20§ Syyskokouksen järjestelyt 

VPJ Aarikka avasi avoimen keskustelun siitä, miten syyskokouksen järjestelyt 

hoidetaan. 

Jesse Mäkitalo poistui ajassa 17.50. 

20.1 Hallituksen koon päättäminen ja toimihenkilöt 

Majaneva kannatti, että Työelämä- ja yhteistyövastaavan ja virat voisi yhdistää. Ja 

viestintäpuoleen tarvitaan hänen mukaansa toimihenkilö vastaamaan muun muassa 

sosiaalisen median eri alustoista. 

Taru Lahtinen kannatti varainkeruuvastaavaa omaksi pestikseen, sillä homma on 

taatusti koronan vuoksi raskasta ensi vuonna. Alumnivastaavan nimikkeestä 

luovutaan, mutta toimenkuva säilyy. 

Vpj Aarikka ehdotti kokoukselle seuraavaa: 

- tiedotusvastaavan ja sihteerin toimet jaetaan omiksi erillisiksi viroikseen; ja 

- yhdistetään työelämävastaava ja yritysyhteistyövastaavan virat toisiinsa; sekä 

- varainkeruuvastaavasta tehdään oma itsenäinen virkansa. 

Päätös #1: Irrotetaan sihteeri ja tiedotusvastaava omiksi toimenkuvikseen. Sihteerille 

jäisi pöytäkirjojen laatiminen, arkistonhoito ja jäsenrekisterin hoitaminen. 

Tiedotusvastaava hallinnoi puolestaan sähköpostilistaa ja muuta viestintää. 



PATINA RY PÖYTÄKIRJA 11/2020 10.11.2020 

Kanslerinrinne 1   

33014 Tampereen yliopisto 

 

 

 

- 7 - 

Päätös #2: Työelämä- ja yritysyhteistyövastaavan virat yhdistetään ja erikseen 

laaditaan varainkeruuvastaavan virka ensi vuodelle. 

Tämän jälkeen Rony Sakkara avasi myös keskustelun HiLe- ja HOL-vastaavan 

virojen erottamisesta.  

Taru Lahtinen kommentoi asiaan, että HOL on ollut aiemmin toimihenkilönä. Ideana 

viime vuonna oli tuoda HOL-toimintaa lähemmäksi ainejärjestöä. Todettiin, että 

toimenkuva ei ole ylivoimainen hoidettavaksi ja kausiluonteinen luonteeltaan. Siten ei 

ole tarvetta erottaa näitä kahta toisistansa. 

Näin ollen päädyttiin hallitukseen, jossa on yhteensä 15 henkilöä, jota myös vpj 

Aarikka ehdotti kokoukselle. 

Hanna Voutilainen kysyi, mitä tapahtuu, jos 15 pestiin ei löydy halukkaita. Tähän vpj 

Aarikka lausui, että syyskokouksessa yhdistys tarvitsee ainoastaan puheenjohtajan, 

sihteeri ja . Muut voidaan katsoa jälkikäteen. 

Päätös #3: Hallituksen koko vuodelle 2021 on viisitoista (15) henkilöä. 

Tämän jälkeen siirryttiin puhumaan toimihenkilöistä. Mikko Majaneva kommentoi 

yhdessä Taru Lahtisen kanssa, että tapahtumavastaavat ehdottavat hallitukselle 

toimihenkilöitä. Prosessin toimisi hakemuksella, joka olisi ympäri vuoden. 

Hakemukset hyväksyttäisiin kokouksessa. 

Juho Aarikka kommentoi tähän väliin, että syyskokouksessa voidaan valita joitakin 

toimihenkilöitä, muun muassa ekskursiotoimareita. 

Hanna Voutilainen lausui, että osa on lähtenyt mukaan, sillä kaveri on lähtenyt. Tämä 

ei kuitenkaan ole ollut motivoivaa pidemmän päälle. 

Lassi Variksen mukaan käytäntö, jossa toimareilla olisi etusija myös sitsien 

henkilökuntaan, selkeyttäisi henkilökunnan valitsemista. 

Tapio Aropaltio huomautti, että hakemus selkeyttää toimintaa myös toimihenkilöiksi 

hakeville itsellensä ja pakottaa miettimään motiiveja, miksi ylipäätään on hakemassa 

toimihenkilöksi. 

20.2 Äänestyskäytännön päättäminen 

Aarikka ehdotti alustaksi ZOOM-portaalia.  Lisäksi hän kommentoi, että äänestyksiä 

varten luotaisiin oma telegram-ryhmä, johon laaditaan anonyymina toteutettava 

äänestys. Hanna Voutilainen ehdotti, että ääntenlaskijat hoitavat/pyörittävät alustaa. 

Tapio Aropaltio huomautti, että äänioikeus määräytyy maksetun jäsenmaksun 

mukaan, mikä tarkoittaa, että asia tulee valvoa jotenkin. Hanna Voutilainen: kaksi 

ihmistä valvomaan sitä, että ihmisillä on jäsenmaksuasiat kunnossa. 
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Aarikka lausui, että telegrammia käytetään myös paikan päällä, eli läsnä olevat 

äänestäisivät myös sen kautta. Suljettujen äänestysten luominen on helppoa. 

Taru Lahtinen huomautti aiheellisesti, että tulos näkyy reaaliajassa välittömästi 

kaikille, mikä voi vaikuttaa äänestyskäyttäytymiseen äänestyksen edetessä. Todettiin, 

että näin on ikävä kyllä. 

Tanja Holopainen ilmaisi mielipiteenänsä, että google forms -lomakkeilla toteutettava 

äänestys on mahdollista toteuttaa myös anonyyminä, jos telegram ei toimi tässä 

tarkoituksessa. 

VPJ Aarikka kommentoi loppukaneettina, että konsultoidaan muita ainejärjestöjä. 

Aarikka päätti, että hän katsoo telegramin äänestyskäytäntöjä ja mietitään tämän 

jälkeen yhdessä äänestyskäytäntöjä, joka otetaan käyttöön syyskokouksessa. 

Yhteisesti valittiin Juho Aarikka, Lassi Varis ja Tapio Aropaltio paikalle hoitamaan 

käytännön asioita syyskokouksessa ja muita kokousjärjestelyitä. Tiedotetaan 

kokouksen etäosallistumisesta ensi viikolla. 

21 § Yhdistykselle saapuneen palautteen käsitteleminen 

Palautetta ei ole tullut. 

§ 22 META 

Ulla Aatsinki on valittu yliopisto-opettajaksi alkaen 1.1.2021. Hänelle suurta onnea. 

23 § Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Seuraava kokous on joulukuussa. 

24 § Kokouksen päättäminen 

VPJ Aarikka päätti kokouksen ajassa 18.34. 

 

LIITTEET 

- Toimintasuunnitelma 2021 

 


