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Pöytäkirja 

tarkastettu 
Seuraavassa hallituksen kokouksessa. 

Pöytäkirja nähtävillä yhdistyksen nettisivuilla www.patinary.com, sähköpostilistalla. 

http://www.patinary.com/
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1 § Kokouksen avaaminen 

Puheenjohtaja Jenna Kajander avasi kokouksen ajassa 18.07. 

Hallituksen sihteeri Tapio Aropaltio ei ole paikalla. Valitaan kokouksen sihteeriksi 

Sonja Kalliomäki. 

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 myös Patinan Telegram-ryhmässä. 

3 § Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista muutoksitta. 

4 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen ja allekirjoittaminen 

Edellisten kokouksien pöytäkirjat ovat luettavissa sähköpostilistalla. Edellisen 

kokouksen pöytäkirja on tarkastettu. Yhdistyksen kokouksen eli syyskokouksen 

pöytäkirja on tarkastettu pöytäkirjantarkastajien toimesta. 

5 § Tiedotusasiat ja ilmoitusasiat 

Jenna Kajander ilmoitti, että syyskokouksessa on valittu uusi hallitus yhdistykselle 

kaudelle 2021. 

Tanja Holopainen tiedusteli, miten uuden hallituksen perehdytys hoidetaan. Todettiin, 

että perehdyttäminen on yleensä hoidettu kahden kesken kuhunkin pestiin valitun 

henkilön ja edellisen pestissä toimineen välillä. Esille nousi, että tiedotusvastaavan 

perehdytystä tulisi pohtia, sillä kyseessä on uusi pesti ja vastuualueet tulevat eroamaan 

siitä tiedotusvastaavuudesta, joka on aiemmin kuulunut sihteerin pestiin. 

Jenna Kajander ehdotti, että tiedotusvastaavan perehdytys voitaisiin hoitaa 

jonkinlaisen tiimin toimesta. Käytiin keskustelua aiheesta. Todettiin, että 

tiedotusvastaavan perehdytys on syytä hoitaa tiimissä. Mukana voisi olla tulevan 

tiedotusvastaavan Vili Riuttasen lisäksi Anni Aaltonen, Tanja Holopainen, Mikko 

Majaneva ja Taru Lahtinen. Sovittiin kuitenkin, että seuraavan hallituksen toimijat 

sopivat asiasta tarkemmin. 

Taru Lahtinen nosti esille, että tiedotusvastaavan toimenkuvaan on syytä 

yleisemminkin kiinnittää huomiota, sillä pestiä ei ole aiemmin ollut. Tiedotusvastaava 

valittiin, jotta tiettyihin tiedotukseen liittyviin tehtäviin olisi selvä vastuuhenkilö. 
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Tämän vuoksi tiedotusvastaavan tehtävät täytyy selventää mahdollisimman pian. 

Käytiin keskustelua siitä, kuuluuko sähköpostilista tiedotusvastaavan vastuulle. 

Todettiin, että sähköpostilista on tiedotuskanavista ainoa, joka on periaatteessa 

sihteerin vastuulla. Todettiin kuitenkin, että tiedotusvastaava voi silti opetella 

sähköpostilistan käytön ja ylläpitää sitä tarpeen mukaan yhteistyössä sihteerin kanssa. 

Hanna Voutilainen nosti esille TREY:lta hallituksen listalle saapuneen sähköpostin, 

jossa TREY huomauttaa ainejärjestötilojen käytöstä nyt koronatilanteen heikennyttyä. 

Voutilainen ehdotti, että TREY:n vetoomus välitetään Patinan sähköpostilistalle koko 

jäsenistön nähtäväksi. Todettiin, että tähän on syytä. Jenna Kajander välittää 

sähköpostin. 

6 § Talous 

Rahastonhoitaja Jesse Mäkitalo alusti talousasioista. Seuraavan rahastonhoitajan 

perehdytys alkaa ensi viikolla ja jatkunee tammikuulle asti. 

Mäkitalo muistutti tulevaa puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajaa siitä, että hallituksen 

vaihtuessa pankkioikeudet tulee siirtää oikealle henkilölle. Seuraava rahastonhoitaja 

saa verkkopankkioikeudet sekä uuden maksukortin. Tämä vaatii puheenjohtajan, 

varapuheenjohtajan sekä rahastonhoitajan allekirjoitukset. Mäkitalo hoitaa itse 

Mobilepayn oikeuksien siirron seuraavalle puheenjohtajalle Taru Lahtiselle ja 

rahastonhoitajalle Peppi Pylkkäselle. 

Hyväksyttiin maksuja takautuvasti sekä tulevia maksuja: 

Takautuvat: 

- Kahvituntien kulukorvaus J. Aarikalle (kahvitunnit 6.1.-9.3.2020), yhteensä 68,11 

€, maksettu 23.11.2020 

- Rapulaulusitsien kulukorvaus J. Aarikalle, yhteensä 218,00 €, maksettu 

23.11.2020 

- Hallituksen 5.11.2020 kokouksen tarjoilukulujen korvaus M. Majanevalle, 38,58 

€, 24.11.2020 

- Toimistotarvikkeiden kulukorvaus kirjanpitomateriaalia varten (nitojan nastat, 

lävistäjä) J. Mäkitalolle 5,58 €, 1.12.2020 

- Perutun YTHS-saunan peruutusmaksu 120,00 € (50% 240,00 eurosta), 4.12.2020 

- Hallituksen kokouskahvibudjetista 53,20 € R-Lahjoihin (Fazerin suklaalevyt 

hallituslaisille) 

Tulevat: 

- HiLe painatuskulut 202,06 €, eräpv 10.12.2020 

- Haalaritilauslasku: laskua ei vielä saatu, arviolta noin 2000,00 € 

- Kyykän MM-kisojen lipun kulukorvaus Lassi Varikselle 50,40 € 
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Haalaritilauslaskun suhteen Mäkitalo selvensi, että vaikka haalarit on tilattu, laskussa 

on ollut epäselvyyttä TAMFOLIOn kanssa. Tämän vuoksi haalaritilauslaskun summa 

hyväksytään arviona. Lassi Varis kysyi Kyykän MM-kisojen lipun kulukorvauksesta. 

Huomattiin, että kulukorvaus Varikselle puuttui hyväksyttävien maksujen listasta. 

Lisättiin maksu listaan. Hyväksyttiin kaikki maksut. 

Mäkitalo kertoi, että uusi kirjanpitotili on tehty toimistotarvikkeiden kuluja varten. 

Vuosi ja tilikausi loppuu pian, joten Mäkitalo arvioi tulevan tilinpäätöksen sisältöä. 

Tilikauden voitto tulee olemaan noin 1700 €. Voittoa on tullut TREY:n ja tiedekunnan 

avustuksien vuoksi, sillä niitä ei olla voitu koronatilanteen takia hyödyntää 

tapahtumiin. Fuksipaketti ja vaatemyynti ovat myös tehneet voittoa. Samalla on myös 

tyhjennetty hieman laulukirja- ja historiikkivarastoa. Sitsitoiminta on ollut voitollista, 

saunaillat puolestaan tappiollisia edellisien vuosien tapaan. 

Taru Lahtinen kysyi, milloin olisi syytä alkaa säästää Patinan tulevia vuosijuhlia 

varten. Patinan 60-vuotisvuosijuhlat ovat vuonna 2023. Juho Aarikka totesi, että 

kyseessä ovat isot juhlat ja siksi säästämisen voisi jo aloittaa. Taru Lahtinen kysyi, 

tarvitaanko säästämiseen oma tili. Jesse Mäkitalo totesi, että oma tili ei ole tarpeen, 

sillä yhdistyksellä on pääomaa ja se on tehnyt voittoa viime vuosina. Juho Aarikan 

mukaan olisi kuitenkin tärkeää tehdä toimintasuunnitelma, joka kantaisi useamman 

hallituskauden yli. Rahan keräämisen lisäksi olisi syytä hankkia yhteistyökumppaneita 

kuten panimoita, joilta saadaan muita hyödykkeitä vuosijuhliin. Vuosijuhlien kuluja 

saa katettua hyvin myös osallistumismaksuilla, mutta yhdistyksen maksukyvyn 

ylläpitäminen on tärkeää tilanteessa, jossa rahaa menee kerralla paljon. 

7 § Järjestöasiat  

 Jenna Kajander kertoi, että YTY:n uusi hallitus on valittu. 

Taru Lahtinen kertoi, että ainejärjestötilaan ja varastotilaan liittyviin tilahakemuksiin 

ei ole tullut vastauksia. Sovittiin, että Lahtinen tiedustelee hakemusten tilaa.  

8 § Koulutuspolitiikka 

Juho Aarikka alusti koulutuspoliittisista asioista. Seuraavaan varapuheenjohtajaan, 

joka hoitaa myös koulutuspoliittisia asioita, on oltu yhteydessä perehdytyksestä. 

Taru Lahtinen kertoi, että huomenna järjestetään opiskelutaitoihin liittyvä Ulla 

Aatsinkin etäopiskelijan työpaja klo 10—11.30. 

9 § Tuutorointiasiat 

Nelli Järvelä kertoi tuutorointiasioista. Tuutoroinnin suhteen on hiljaisempi aika. 

Järvelä kertoi, että uusi fuksikysely tehdään vielä tänä vuonna. Kyselystä on hyötyä 

uudelle tuutorivastaavalle, jonka perehdytys on sovittu tammikuun alkuun. 
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10 § Tapahtuma-asiat 

Tanja Holopainen kertoi tapahtumasektorin toiminnasta. Tapahtumasektorilla on 

hiljaista vallitsevan koronatilanteen vuoksi. Holopainen nosti esille, miten Patinan 

lippu kyykän MM-turnaukseen jaetaan. Holopainen ja Varis ovat keskustelleet Patinan 

oman kyykkäturnauksen mahdollisuudesta ennen turnausta. Turnauksen voittaja voisi 

saada palkintona lipun MM-kyykkään. Juho Aarikka huomautti, että kyykkälippuja 

myydään vielä yksittäisille joukkueille. Mikäli jäsenistö saa paljon omia lippuja, tämä 

voi vaikuttaa Patinan lipun jakamiseen. Lassi Varis totesi, että lipun voisi jakaa 

mahdollisesti sähköpostilistalla, mikäli joku kiinnostunut joukkue ei ole saanut omaa 

lippuaan. 

Tanja Holopainen toimii tapahtumavastaavana myös seuraavalla kaudella. Toinen uusi 

tapahtumavastaava tulee olemaan Eeva Koivulahti. Holopainen kertoi, että aloittaa 

Koivulahden perehdyttämisen tammikuussa, mutta perehdytystä voidaan jatkaa myös 

vuoden mittaan tapahtumien yhteydessä, kun tapahtumia voidaan alkaa järjestää. 

Juho Aarikka nosti esille huolen siitä, että koronatilanteen vuoksi opiskelijoita on 

jäänyt yksin. Aarikka ehdotti, että kun tapahtumia voidaan taas järjestää, olisi syytä 

järjestää isompi Welcome Back -tapahtuma. Tapahtuma voisi olla suuremmalla 

budjetilla ja erityisen matalan kynnyksen osallistumiseen on syytä kiinnittää 

huomiota. Ehdotus sai kannatusta. 

Tanja Holopainen totesi, että pikkujoulujen peruuntumisen vuoksi fuksit eivät ole 

saaneet järjestää tapahtumaa, kuten on ollut tapana. Holopainen ehdotti, että fuksit 

voisivat järjestää oman tapahtumansa myöhemmin, esimerkiksi myöhäisinä 

pikkujouluina tai ystävänpäivänä. Nelli Järvelä totesi, että idea on hyvä ja ehdotti 

vapputapahtumaa. Käytiin keskustelua tapahtuman mahdollisesta ajankohdasta. 

Todettiin, että vappuna on paljon muutakin ja tapahtuma voisi olla jo aiemmin. Kaikki 

riippuu kuitenkin koronatilanteen kehityksestä. 

11 § Kulttuuri 

Hanna Voutilainen kertoi kulttuuriasioista. Tuleva kulttuurivastaava on perehdytetty. 

Muuten kulttuurisektorillakin on hiljaista. 

Esille nousi videotykin hankinta. Hallitus on aiemmin budjetoinut kolmasosan 

dekaanilta opiskelijahyvinvoinnin edistämiseen saadusta 400 eurosta videotykin 

hankkimiseen. Päätetiin, että videotykin hankkiminen jää seuraavalle hallitukselle ja 

kulttuurivastaavalle. 

Tanja Holopainen nosti esille, että myös beerpong-pöytä olisi hyödyllinen hankinta. 

Taru Lahtinen totesi, että pöytiä voisi hankkia useammankin, mikäli hinta on sopiva. 

Asiaa selvitetään. 
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Juho Aarikka ehdotti, että mahdollinen Welcome Back -tapahtuma voisikin olla 

viikon mittainen. Taru Lahtinen lisäsi, että mukaan saisi eri sektorien tapahtumia. Idea 

sai kannatusta. 

12 § Työelämä- ja alumniasiat  

Työelämä- ja alumnivastaava Mikko Majaneva ei ole paikalla. 

Jenna Kajander kertoi, että Museoalan ammattiliiton infotilaisuus opiskelijoille on 

tulossa helmikuussa, 17.2. klo 16.00–17.30. Tanja Vahtikari on ollut asiasta 

yhteydessä Kajanderiin, Majanevaan ja Kalliomäkeen. Todettiin, että tuleva 

työelämävastaava Niko Hakala hoitaa asiaa. 

Juho Aarikka ehdotti ensi vuodelle tapahtumaa, johon Patinan alumnit tulisivat 

kertomaan uratarinoitaan. Tiedossa on ainakin muutama henkilö, joilla on kiinnostusta 

osallistua. 

13 § Yritysyhteistyö- ja varainkeruuasiat 

Yritysyhteistyö- ja varainkeruuvastaava Linda Laakkonen ei ole paikalla. Jesse 

Mäkitalo on keskustellut Laakkosen kanssa ja kertoi, että haalarit saapuvat 

tammikuussa. 

14 § Kansainvälisyys 

Kv-vastaava Sonja Kalliomäki kertoi, että seuraava kv-vastaava on perehdytetty. Kv-

tuutorikoulutus on huomenna. On vielä epäselvää, saapuuko kv-opiskelijoita 

tammikuussa. Kevään osalta TREY jakaa kaikille kv-tuutoreille tuutoroitavat koko 

yliopistoon saapuvista, eli mikäli kv-opiskelijoita saapuu, he voivat olla muilta aloilta. 

15 §  Sosiaalipolitiikka ja ympäristö 

Taru Lahtinen kertoi sosiaalipoliittisista asioista. Lahtinen ja Aarikka ovat pitäneet 

palautetilaisuuden jäsenistölle. Tilaisuus sujui kaikkiaan hyvin. Tilaisuudessa käytiin 

läpi palautelomaketta. Lahtinen tulee tekemään tiivistelmän saadusta palautteesta 

koko jäsenistön nähtäville. 

Lahtinen kertoi palautelomakkeen kohdasta, jossa arvioitiin hallituksen onnistumista. 

Kaikki vastaajat ovat arvioineet hallituksen toiminnan onnistuneen hyvin, sillä 

vastaukset ovat sijoittuneet välille 3–5 asteikolla 1–5. Positiivista palautetta on annettu 

myös sanallisessa muodossa. Kehitysideat Lahtinen välittää seuraavan hallituksen 

tietoon. Seuraava sosiaalipoliittinen- ja ympäristövastaava on myös perehdytetty. 

Lahtinen kertoi, että on sosiaalipoliittisena vastaavana käsitellyt kahden henkilön 

välisen ristiriitatilanteen. Tilanne on ratkennut hyvin. 
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Juho Aarikka lisäsi, että palautekeskustelussa nostettiin esille ajankohtainen 

keskustelu naisvihasta kampuksilla. Keskustelua ei kuitenkaan juuri herännyt 

tilaisuudessa. Aarikka totesi, että asiaa on syytä pitää yhä esillä. Patinan hallituksen 

kannanotto aiheeseen on julkaistu. 

16 § Hile ja Historian opiskelijain liitto  

Rony Sakkara kertoi HiLe ja HOL-asioista. Sakkara kannusti kaikkia, jotka eivät ole 

vielä ehtineet, lukemaan uuden HiLeen. 

Sakkara kertoi HOL:n hallituksen kokouksesta 7.11. Kokouksessa ilmeni että, HOL-

haalarimerkkejä ja -tarroja ei ole tilattu vielä. HOL on ottanut kantaa 

syrjintäkeskusteluun. HOL:n kannanottoon on tullut kärkäs vastaus, johon HOL on 

reagoinut. 

Sakkara kertoi, että HOL on lähettänyt kyselyn jäsenjärjestöjensä hallituksille. 

Luonnosteltiin hallituksen kesken vastaukset HOL:n kyselyyn ja käytiin samalla 

keskustelua HOL:n toiminnasta. Keskustelun aikana kehitysideoina esille nousi 

seuraavia asioita: liiton tulisi tiedottaa tarjoamistaan eduista selkeämmin; HOL-

risteilyn muuttaminen vuosittaiseksi tapahtumaksi; työelämään tulisi panostaa 

enemmän esimerkiksi yhteistyöllä ammattiliittojen ja työnantajien kanssa; 

puheenjohtajuuden säilyttäminen kaksi vuotta samassa kaupungissa. 

Nelli Järvelä nosti esille, että ilmapiiri liiton tapahtumissa ei ole ollut paras 

mahdollinen, eikä tutustuminen muiden kaupunkien opiskelijoihin ole ollut siksi 

helppoa. Taru Lahtinen lisäsi, että liiton tapahtumissa tulisi pyrkiä luomaan 

yhteishenkeä ja nostaa mahdolliset ongelmat avoimesti esille. Havainnoista oltiin 

samaa mieltä ja toivottiin, että HOL kehittää toimintaansa. 

Sakkara kertoi, että 15.12. on HOL:n vaalikokous. Sakkara lähettää viestin 

kokouksesta Patinan sähköpostilistalle. Päätettiin, että Sakkara käyttää kokouksessa 

Patinan ääntä valtakirjalla. Valtakirjaan tarvitaan puheenjohtajan allekirjoitus ja 

lisäksi kahden sellaisen henkilön allekirjoitus, jotka toteavat valtakirjan aidoksi. 

Todettiin, että allekirjoitukset on tehtävä etänä. Ainakin Juho Aarikalla on tähän 

mahdollisuus. Sovitaan ennen kokousta, kuka toinen henkilö vahvistaa puheenjohtaja 

Kajanderin allekirjoituksen. 

17 § Urheilu 

Lassi Varis kertoi urheilusta. Seuraava urheiluvastaava perehdytetään pian. 

Palloiluvuorolle on tulossa palautekysely. Patinan kyykän MM-lippu jaetaan 

kyykkäturnauksella tai sähköpostilistalla myöhemmin. 

18 § Yhdistykselle saapuneen palautteen käsitteleminen 

Palautetta ei ole tullut. 
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19 § META 

Jenna Kajander muistutti, että hallitukseen kuuluvien tulee kirjoittaa toimintakertomus 

ja lähettää se hänelle ennen vuoden loppua. 

20 § Seuraavan kokouksen ajankohdan päättäminen 

Seuraava kokous on seuraavan hallituksen ensimmäinen kokous. Uusi hallitus päättää 

kokousaikansa. 

21 § Kokouksen päättäminen 

Jenna Kajander päätti kokouksen ajassa 19.52. 


