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SYYSKOKOUS 2020 

1 § Kokouksen avaaminen 

Varapuheenjohtaja Juho Aarikka avasi kokouksen ajassa 16.13. 

Paikalla salissa oli kokouksen alussa 25 ihmistä ja ZOOM-palvelimessa yhteensä 

kuusi. Yhteensä kokoukseen osallistui 36 henkilöä, joista läsnä oli 26 ja etänä 10. 

Tarkka osallistujalista on pöytäkirjan liitteenä. Ks. liite 1. 

2 § Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden (2) 

pöytäkirjantarkastajan ja kahden (2) ääntenlaskijan valitseminen 

 Vpj Juho Aarikka ehdotti, että ääntenlaskijat ja pöytäkirjantarkastajat olisivat samat 

henkilöt, sillä tämä on kokousteknillisesti helpointa. Hyväksytään Aarikan ehdotus. 

 Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Juho Aarikka ja kokouksen sihteeriksi 

yhdistyksen sihteeri Tapio Aropaltio 

Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin vastaavasti Jenna Kajander ja 

Hanna Voutilainen 

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Kokouskutsu on lähetetty 5.11. yhdistyksen sähköpostilistalle eli hyvissä ajoin ennen 

sääntöjen 8 § velvoittamaa seitsemän (7) päivän ennakkoaikaa. 

Kutsusta on lisäksi tiedotettu sääntöjen määräämällä tavalla sekä ilmoitustaululla että 

yhdistyksen telegram-viestintäpalvelussa, jota jäsenistö seuraa. 

Kokous todetaan siten lailliseksi ja päätäntävaltaiseksi. 

4 § Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen 

 Kokouksen työjärjestys hyväksytään yksimielisesti. 

5 § Toimintasuunnitelman käsitteleminen 

Juho Aarikka alusti syyskokouksen toimintasuunnitelmasta vuodelle 2021. 

Toimintasuunnitelma on pöytäkirjan liitteenä. Ks. Liite 2. 

toimintasuunnitelma käytiin kokouksessa yksityiskohtaisesti läpi. Aarikka luki 

dokumentin ääneen kokousväelle. 

Toimintasuunnitelmassa on osat yksi, kaksi ja kolme. 
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Osioon 1. on listattu asiat, jotka ovat osa vuosittaista ydintoimintaa ja toimivat 

nykyisellään hyvin. Näiden asioiden osalta keskeistä on jatkuvuuden ylläpito. 

Osioon 2. on listattu asiat, jotka ovat osa vuosittaista toimintaa, mutta vaativat vielä 

kehittämistä. 

Osioon 3. on listattu ne mahdolliset kohteet, joita yhdistyksen toiminnassa ei 

nykytilassa ole olemassa, mutta joita yhdistyksen toivotaan tekevän tai olisi 

tarpeellista tehdä jatkossa. 

Aluksi Aarikka huomautti, että koronapandemia on vaikuttanut merkittävästi 

yhdistyksen toimintaan kautta linjan. Myös uuteen SISU-järjestelmään siirtyminen 

herätti hämmennystä. Ohessa muutamia tärkeimpiä poimintoja 

toimintasuunnitelmasta. 

COVID-19 vaikutti merkittävästi työelämätoimintaan. Työelämävierailu helmikuussa 

Eduskuntaan toteutui, jossa ainejärjestön opiskelijat pääsivät E. Tuomiojan ja EU-

virkamiehen johdolla tutustumaan työelämämahdollisuuksiin ulkopolitiikan saralla. 

Nettisivuja on uudistettu sisäisesti ja ulkoisesti ja kaikki tärkeä tieto, jonka pitää 

säilyä, pyruitään jatkossa siirtämään sinne. Uusille opiskelijoille on muun muassa 

luotu oma osionsa ja yhdistyksen säännöt sekä pöytäkirjat siirretään Drive-kansiosta 

jatkossa nettisivuille, mikä lisää läpinäkyvyyttä. 

Oheistuotteista muun muassa College-paidat ovat osoittautuneet menestykseksi. 

Lisäksi ne ovat tukeneet talouden tilannetta vaikeana vuonna. 

Tapahtumien kohdalla yhdistys otti käyttöön Häirintäyhteyshenkilö, jota virkaa 

sosiaalipoliittinen vastaava on hoitanut. Toimintamallia kehitetään jatkossa; kuluva 

vuosi oli pilottivuosi. 

Tuutorointi oli haasteellisista kiitos COVID-19 -pandemian. Lisäksi yhteydenpito 

tutoreiden ja henkilökunnan kanssa oli niin ikään haastavaa. Fuksikysely paljasti, että 

huolta on kannettu tapahtumiin osallistumisesta. 

 

OSIO 2. MUUTOKSET TOIMINTASUUNNITELMASSA 

Aarikka kävi alustuksen jälkeen läpi muutoksia verrattuna viime vuoteen. 

Toimintasuunnitelmassa nämä kohdat oli kirjoitettu punaisella fontilla mikä tarkoitti, 

että kohta on uusi, muokattu tai siirretty toiseen kohtaan. 

• Talous, tutorointi ja kv-toiminta ovat hyvällä tolalla. 

• Historian opiskelijain liiton näkyvyyttä pitää lisätä jatkossa. 

• Työelämän osalta tavaroiden säilytys ja inventointi säilytystilassa on vielä 

kesken. Tavoitteena varastotilan hankkiminen. 

• Dokumenttien sähköisen pitkäaikaissäilytyksen kehittäminen edelleen. 

Nykyisellään esimerkiksi niiden säilytys nettisivuilla. Puheenjohtajan ja 

rahastonhoitajan henkilökohtaisista muistitikuista luovutaan ja luodaan 

varmuuspankki kaiken varalta. 
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• Tiedotuskanavien käytön tarkoituksen hiominen ja tarkentaminen: esimerkiksi 

tiedottaminen Instagramissa ei riitä pelkästään. 

• talouspuolella mobilepayn suosiminen ja maksuehtoihin sitoutumisen 

korostaminen 

• Lisäksi palautekanava on osoittautunut hyväksi kommunikaatiovälineeksi ja 

vuorovaikutusta jäsenistön ja hallituksen välillä kehitetään. 

• Yhteydenpito edustajistoon tarvittavien asioiden osalta yhteistyössä 

tiedekunnan muiden ainejärjestöjen kanssa. 

• sosiaalipolitiikassa tapahtumiin nimetään jatkossakin häirintäyhteyshenkilö 

• Yhteydenpidon kehittäminen orientaatiotoiminnassa tuutoreiden ja 

henkilökunnan kanssa. 

• Yhteistyön kehittäminen kv-tuutoreiden ja vaihto-opiskelijoiden kesken. 

• Historian opiskelijan liiton tarrojen jakaminen hol-vastaavan vastuulla; myös 

uusien tilaaminen tarvittaessa. 

• Merkittävien urakehityksien ja ansioiden tunnustaminen. 

• Työelämäinfo-tilaisuuden vakinaistaminen 

 

OSIO 3 UUDET ASIAT 

• Sosiaalisen median ja viestinnän organisoiminen ja yhtenäistäminen. 

Esimerkiksi pohtimalla, mitä tietoa jaetaan, millaista imagoa ylläpidetään etc. 

Tähän väliin yhdistyksen puheenjohtaja Jenna Kajander kommentoi, että TREY:ltä on 

tulossa yhteiset pelisäännöt koskien muun muassa some-käyttäytymistä. 

• Historian oppiaineen palautetilaisuuksien kehittäminen opiskelijapohjalta. 

Erivaiheessa olevien lähettäminen oppiaineen palautetilaisuuksiin. 

Otto Niemonen kommentoi, että kolme on ollut aina vähimmäismäärä, mutta toki 

enemmänkin saa tulla. 

• Etäopiskelumahdollisuuksien kehittäminen. Työn kuormittamisen 

huomioiminen. Etäopiskeluetiketin ja -kulttuurin vahvistaminen. Myös 

mielenterveys- ja muista ongelmista kärsivien tukeminen. 

• Tiiviimpi yhteistyö henkilökunnan suuntaan etenkin 

etäopiskelumahdollisuuksista ja -käytännöistä. 

• Sosiaalipolitiikassa muun muassa toiminta terveysriskien aikana. 

Ylioppilaskunnan ja THL:n ohjeistuksen noudattaminen. 

• Alumni- ja kunniapatinistien palkitseminen ja uusien yhteistyökumppanien 

etsiminen. 

• Tasa-arvo- ja yhdenvertaisasioissa kehitystyö henkilökunnan kanssa. 
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• Häirintätilanteissa protokollan luominen, jota ei ole vielä. 

• Uuden urheiluvuoron varaaminen ainejärjestölle. Lisäksi patinan oman 

beerpong-turnauksen järjestäminen. 

 

Avataan avoin keskustelu muokkausehdotuksista. Kommentoida saa ja kysyä. 

Rony Sakkara kommentoi, että koko dokumentista on löydettävissä vain yksi 

kirjoitusvirhe kolmannessa osassa, sairauus, joka oikaistiin. 

Tämän kauneusvirheen oikomisen jälkeen kokousta johtava Aarikka ehdottaa 

toimintasuunnitelman hyväksymistä vuodelle 2021. 

 

PÄÄTÖS: syyskokous hyväksyy yksimielisesti toimintasuunnitelman.  

6 § Talousarvion käsitteleminen 

Rahastonhoitaja Jesse Mäkitalo alusti talousarvion, joka käytiin läpi hänen 

johdollansa. Ks. Liite 3. 

Alkuun Mäkitalo muistutti kokousta siitä, että kyse ei ole varsinaisesta budjetista, vaan 

ennen kaikkea taloutta ja sen hallintaa ohjaavasta dokumentista. Mäkitalo jatkoi, että 

patinan hallitus kokousti 7.11., jolloin hallitus päätti ehdottaa talousarviota 

esitettäväksi yhdistyksen kokoukselle (tälle syyskokoukselle) 

Tämän jälkeen Mäkitalo peräänkuulutti sitä tosiasiaa, että koronan vuoksi vallitseva 

yleistilanne voi muuttua nopeastikin. Talousarvio onkin laadittu sen mukaan, mikä 

olisi normaalitilanne, sillä Mäkitalon itsensä mukaan hän ei ennusta kovin hyvin ja 

kuluva vuosi on näyttänyt, miten nopeassa tahdissa kaikki voi muuttua. 

TULOT 

• Järjestötoiminnan tulot ovat 8 060€, mikä on yli puolet vuotuisesta 

liikevaihdosta, joka on noin 13 000€. 

• Kannatusjäseniä ei ole kovin montaa ollut. Aarikan mukaan noin 1-2 

vuosittain. 

• Uutena tilinä vaatetuotot college-paidoista, jotka tuottavat noin kympin per 

paita. 

• Kaiken kaikkiaan Varainhankinta yhteensä noin 2 000€. 

• Opetus- ja kulttuurin puolella tuloja ei juurikaan tule. Hybriksestä vähän 

mainostuloja. 

• Tiedekunnalta tuki tänä vuonna 400€ opintoja tukevaan toimintaan, joita 

olisivat mm. Turun museoretki ja projektorin hankkiminen. 

• Opetus- ja kulttuuri yhteensä 1 075€. 
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• Sponsoreita haalareihin arvioidaan laskevan koronan vuoksi. Viisi 

sponsoroijaa. 

 

MENOT 

• Hallituksen virkistysillat pidetään kahdesti vuodessa. Näiden lisäksi 

Kaatajaiset, joihin budjetoidaan 250€. 

• Beerpong-turnauksiin budjetoitu 800€, jota ei ole tarkka summa vaan arvio 

tilavuokrista. 

• Sitsien osalta menot noin tuhat euroa per tapahtuma. 

• Liikunnan osalta on luvassa pesistä, futsalia ja kyykkää, jonne Patina sponsoroi 

joukkueen. 

• Saunojen vuokrat 1 300€ vuodessa. Arvioitu neljä kappaletta vuodessa. 

• TOMMYT tilavuokra ja palkinnot noin 250€, sillä Kaijakka on halpa. 

• Palvelumaksut OP:lle noin 200 euron luokkaa. 

• Haalareiden painatuskulut noin 2000€. 

 

Ylijäämä seuraavalle vuodelle 317,00€. 

 

KOMMENTTEJA: 

Rony Sakkara kommentoi, että uusimman Historian lehden (HiLe) laskua odotetaan. 

Arvioitu hinta-arvio on noin 200€ tälle erälle. Tarvittaessa budjettia voisi nostaa, jos 

julkaistaan kolmekin lehteä vuodessa. 

Tanja Holopainen huomautti, että kangaskassit ovat hyvä lisäys vaatepuolelle. 

Anni Aaltonen kommentoi, että karaokeiltoja ei pystytä järjestämään samalla 

kapasiteetilla kuin ennen, sillä Kaijakka on supistanut aukioloaikojansa. 

Matti Sammalkangas kommentoi, että Pareto ei ole enää Patinan kanssa samassa 

futsal-vuorossa. Lisäksi hän kysyi, osallistuuko Patina MM-kyykkään. Juho Aarikka 

vastasi, että osallistuu. 

Anni Aaltonen lisäsi, että Patina kustantaisi liput poikkitieteelliseen beerpong-

turnaukseen. Aarikka kommentoi, että asia päätetään hallituksen kokouksessa, ei 

syyskokouksessa 

 

Aarikka ehdottaa kokoukselle, että hyväksytään talousarvio vuodelle 2021. 

 

PÄÄTÖS: hyväksytään talousarvio vuodelle 2021. Nuijaa pöytään. 
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7 § Liittymis-, jäsen- ja kannatusjäsenmaksun suuruuden määrääminen 

Keskusteltiin jäsenmaksuista. Aiemmat jäsenmaksut ovat olleet: 

- liittymismaksu 30€ 

- vuotuinen jäsenmaksu 0€ 

- kannatusjäsenmaksu 20€ 

Juho Aarikka ehdotti ensin kannatusjäsenmaksuksi 15€, mutta veti ehdotuksensa 

takaisin. 

Tämän jälkeen Juho Aarikka ehdotti kokoukselle, että hintoja ei muuteta. 

Päätettiin siten jäsenmaksuiksi vuoidelle 2021 seuraavaa: 

• Liittymismaksu: kolmekymmentä (30;-) euroa  

• Jäsenmaksu (vuotuinen): nolla (0:-) euroa  

• Kannatusjäsenmaksu: kaksikymmentä (20:-) euroa. 

8 § Hallituksen koon päättäminen 

Patina ry:n viime hallituksen kokouksessa päätettiin uuden hallituksen kooksi 

viisitoista (15) henkilöä, jotka ovat seuraavat: 

Heijastettiin myös valkokankaalle Vili Riuttasen pyynnöstä. 

− Puheenjohtaja 

− Varapuheenjohtaja (sis. koulutuspoliittisen vastaavuuden) 

− Sihteeri 

− Rahastonhoitaja 

− Tiedotusvastaava (uusi) 

− Tapahtumavastaava (2 kpl) 

− Kv-vastaava 

− Sosiaalipoliittinen- ja ympäristövastaava  

− Yritysyhteistyö- ja työelämävastaava (nimenmuutos) 

− Varainkeruuvastaava 

− Historian lehden päätoimittaja ja HOL-vastaava 

Otto Niemonen kysyi perusteluita muutoksille. 

Aarikka vastasi tähän, että sihteerin kontolla on ennestään paljon asiaa, mikä tekee 

pestistä silppuista: some, sähköpostilistat, pöytäkirjat, arkisto etc. Tämän vuoksi 

homma on hyvä jakaa kahdeksi erilliseksi osa-alueekseen. 

Anni Aaltonen lisäsi, että nettisivujakin on päivittänyt kuka milloinkin. 
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Yritysyhteistyö- ja työelämävastaavalle perusteiksi annettiin, että 

yritysyhteistyövastaava ja työelämävastaava tekevät pitkälti samaa työtä, minkä 

vuoksi nämä kaksi voi yhdistää. Myös sekin painoi vaakakupissa, että 

yritysyhteistyövastaavalla on perinteisesti ollut jo laaja kontaktiverkosto eri yritysten 

ja yritysmaailman kanssa. 

Aarikka huomautti lisäsi, että varainkeruuvastaavalla on paikka paikoin hyvin paljon 

hommaa ja sen, että alumnivastaavan toimenkuva säilyy uudelleen nimetyllä 

yritysyhteistyö- ja työelämävastaavalla, mutta pestin nimessä sitä ei ole. 

 

PÄÄTÖS: Hallituksen koko vuodelle 2021 on viisitoista (15) henkilöä yllä esitetyn 

mukaisesti. 

 

Tässä kohtaa kokouksessa puhetta johtava Aarikka määräsi kokoustauon ajassa 17.20. 

9 § Uuden hallituksen valitseminen 

Kokoustauko päättyi ajassa 17.35. 

Aarikka suositteli ottamaan esille kunkin omat kynät, sillä kokouskulussa siirrytään 

äänestämään hallituspesteistä. 

Juho Aarikka kysyi ensimmäiseksi valtakirjoista. Valtakirjoja toivat Kia Kotilainen ja 

Veera Kimonen kumpainenkin yhden kappaleen. 

Puheenjohtajan vaali 

Aarikka julisti puheenjohtajavaalin alkaneeksi. Ehdokkaaksi asettui Taru Lahtinen. Ei 

vastaehdokkaita. Käsiäänestys päättyi yksimielisyyteen. 

Valitaan Taru Lahtinen puheenjohtajaksi vuodelle 2021. 

Varapuheenjohtajan vaali 

Seuraavaksi valittiin varapuheenjohtaja, joka hoitaa myös koulutuspoliittisia asioita. 

Ehdolle asettui Matti Sammalkangas, joka valittiin yksimielisesti 

Valitaan Matti Sammalkangas varapuheenjohtajaksi. 

Rahastonhoitajan vaali 

Rahastonhoitajaksi ehdotettiin Peppi Pylkkänen, joka ehdotti itseään. Ei 

vastaehdokkaita. 

Valitaan Peppi Pylkkänen rahastonhoitajaksi. 

Sihteerin vaali 

Anni Aaltonen ehdotti itseään. Ei vastaehdokkaita. 
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Valitaan yksimielisesti Aaltonen sihteeriksi. 

Tiedotusvastaavan vaali 

Tiedotusvastaavan virka julistettiin haettavaksi. Vili Riuttanen ehdotti ytimekkäästi 

itseään kampanjalauseella: ”Tiedotus on tärkeää!” 

Valittiin Riuttanen tiedotusvastaavaksi, sillä tiedotus on toden totta tärkeää. 

Kulttuurivastaavan vaali avattiin. 

Jaakko Suomalainen ehdotti itseään sanoilla ”Kulttuuri on kivaa.” Ei vastaehdokkaita.  

Jaakko Suomalainen valittiin yksimielisesti kulttuurivastaavaksi. 

Tapahtuvavastaajien vaali. 

Tanja Holopainen ja Eeva Koivulahti ehdottavat kumpikin itseänsä. Ei 

vastaehdokkaita, joten valinta oli yksimielinen. 

Tapahtumavastaavat vuodelle 2021 Tanja Holopainen ja Eeva Koivulahti. 

Urheiluvastaavan vaali avattiin. 

Maria Ossa ehdotti itseään. Ei muita vastaehdokkaita. 

Valitaan Maria Ossa urheiluvastaavaksi, joka liikuttaa ainejärjestöä. 

Sosiaalipoliittinen- ja ympäristövastaavan virka. 

Mirja Paajanen ehdotti itseään ja Taru Lahtinen ehdotti Niko Hakalaa. Sonja 

Kalliomäki vaati suljettua lippuäänestystä, joka myös toteutettiin. 

Kannatuspuheenvuoroja pidettiin seuraavasti: 

- Hanna Vuotilainen piti Mirjalle kannatuspuheen. 

- Taru Lahtinen piti Nikolle puheen. 

Vili Riuttanen kysyi, miten ehdokkaat pitäisivät huolta hallituslaisten henkisestä 

puolesta, sillä koronakevät ja -syksy ovat koetelleet paljon itse kunkin kanttia. 

Mirja painotti avoimempaa keskusteluyhteyttä ja sitä, että hallituslaiset tukisivat 

toisiansa myös varsinaisen toiminnan ulkopuolella, ja olisivat aidosti läsnä ja kuulolla.  

Niko kommentoi puolestaan, että keinoja on vielä hankala pohtia. Jonkinlainen 

anonymiteetti keskusteluissa olisi ehkä yksi mahdollinen ratkaisu. Hänkin 

peräänkuulutti, että vuorovaikutus on a ja o. 

 

Puheenvuorojen jälkeen äänestettiin. Ääntenlaskijoina toimivat Jenna Kajander ja 

Hanna Voutilainen. Vaaliuurnana toimi M. Sammalkankaan pipo. 

Äänestyksen tulos (yhteensä 36 ääntä, joista 8 etänä): 
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  Mirja Paajanen 21 ääntä 

  Niko Hakala  14 ääntä 

  Tyhjiä  1 ääntä 

Mirja Paajanen on yhdistyksen uusi sosiaalipoliittinen ja ympäristövastaava. 

Tuutorvastaavan vaalit 

Taru Lahtinen ehdotti Sonja Kalliomäkeä, joka ei ollut käytettävissä. 

Tanja Holopainen ehdotti Suvi Lehtosta. Ei vastaehdokkaita. 

Suvi Lehtonen valittiin tuutorvastaavaksi vuodelle 2021.  

Kv-vastaavan virka 

Ilona Vanhanen ehdotti itseään. Ei vastaehdokkaita. 

Vanhanen valittiin yksimielisesti kv-vastaavaksi vuoidelle 2021. 

Työelämä- ja yritysyhteistyövastaavan virka 

Juho Aarikka ehdotti Otto Niemosta, joka ei ollut käytettävissä. 

Päätetään, että valitaan myöhemmin, sillä ketään ei asettunut ehdolle. 

Varainkeruuvastaavan virka 

Vili Riuttanen ehdotti Otto Niemosta virkaan, joka suostuu, jos muita ei ole.  

Valitaan Otto Niemonen Patinan varainkeruuvastaavaksi vuodelle 2021. 

Hile ja HOL-vastaava 

Rony Sakkara ehdotti itseään. Ei vastaehdokkaita. 

Valitaan Rony Sakkara HiLe- ja HOL-vastaavaksi 

 

Palattiin työelämä- ja yritysyhteistyövastavan virkaan. Valitaan Niko Hakala virkaan 

Taru Lahtisen ehdotuksesta. 

9.1 Toimihenkilöt (toimarit) 

Tapahtumatoimareita ei valita tämän kokouksen yhteydessä, vaan haku tapahtuu 

ympäri vuoden auki olevalla lomakkeella. 

HOL-varavastaava: 

Taru ehdotti Tapio Aropaltiota, jota ei ollut käytettävissä, sillä valmistua pitäisi. 

Lassi Varis valittiin HOL-varavastaavaksi. 
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Ekskursiotoimari 

Anni Aaltonen ehdotti itseään ja lisäsi, että jos päästään, niin päästään. 

Nettisivutoimarit: 

Ei valita välttämättä tänä vuonna, kun tiedotusvastaavan virka on jo olemassa. Vili 

Riuttanen voi halutessaan koota itsellensä tiimin, mitä Taru Lahtinen ehdotti 

kokouksessa.  

Tuutorit, kv-tuutorit ja tapahtumatoimihenkilöt valitaan myöhemmin.  

Alkoholitton ja susi-pelitoimari 

Virkaan valitaan Henri Tuohimaa. 

Urheilutoimihenkilö 

Virkaan oli paljon tunkua. Jätetään päätös Marian päätökseksi. 

Varainkeruu- ja haalarimerkkitoimihenkilö 

Virkaan haki Tanja Holopainen, joka ehdotti itseään. 

Valitaan Tanja Holopainen. 

Graafikkko 

Graafikoiksi Kia Kotilainen, joka ehdotti itseään. 

Valitaan Kia Kotilainen virkaan. 

Hile-toimari ja taittaja 

Rony Sakkara päättää asiasta myöhemmin. 

Yhdistyksen kannatusjäsen Matias Tuimala saapui ajassa 18.26. On juuri ollut toisessa 

syyskokouksessa. Ihailtavaa omistautumista. 

10 § Muiden kokouskutsussa mainittujen asioiden käsitteleminen 

Ei ollut. 

11 § Kokouksen päättäminen. 

VPJ Aarikka päätti kokouksen ajassa 18.28. 
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