
Varnitsa ry:n hallituksen kokous 2/19 

Aika: maanantai 4.2.2019 kello 16.00 

Paikka: Metrian ainejärjestötila, Joensuu  

 

 

PÖYTÄKIRJA 

 

 

21. Kokouksen avaaminen 

 

Puheenjohtaja avasi kokouksen kellon ollessa 16.03. 

 

22. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Kokous on laillinen ja päätösvaltainen. 

 

Paikalla: Aleksis Honkanen, Pauliina Koskimäki, Anni Kovalainen, Juho Härkönen, Markus 

Köykkä, Pinja Vuorinen, Salla Peltonen, Susanna Halonen, Pauli Puistosalo, Minna Simola ja 

Varnitsan ainejärjestökummi Susanna Remes. 

 

23. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

 

Hyväksytään kokouksen esityslista kokouksen työjärjestykseksi. 

 

24. Läsnäolo- ja puheoikeuden myöntäminen ainejärjestön ulkopuoliselle henkilölle  

 

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Varnitsan ainejärjestökummille Susanna Remekselle. 

 

25. Tiedotusasiat 

 

-Puheenjohtaja kertoo 16.1.2019 pidetystä laitoksen tapaamisesta: lukukaudet tulevat jatkossa 

pitenemään toukokuulle ja TuleHimaan-projektin toivotaan jatkuvan. Seuraava tapaaminen syys-

lokakuussa 2019. 

-Keskusteltu laitoksen vaihto-opiskelijoiden huomioimisesta (jatkossa esimerkiksi tervetulokirje 

vaihtareille ja tapahtumista ilmoittaminen myös englanniksi). 

-Isyy:llä käytössä tapahtumakalenteri, jonne olisi jatkossa hyvä ilmoittaa poikkitieteellisistä 

tapahtumista. 

-Kassos ry osallistuu tietovisan järjestämiseen 20.3.2019. 

-Kide.app esittely 8.2.2019. 

-Specian ainejärjestöhaaste (teemana palvelumuotoilu), Susanna Halonen ja Minna Simola 

osallistuvat ja kokoavat Varnitsan-ryhmän. 

-Edunvalvonta-asioita: Opexi-koulutus tulossa helmikuussa, tutorhaku on käynnissä, hymy ja 

valitus viikko maaliskuussa ja mielenterveysviikko tulossa keväällä. 



-Oidipus ehdottanut yhteistyötä Talviriehan merkeissä, mutta tapahtumakalenteri kevään osalta jo 

täysi. Ehdotetaan yhteistyötä Oidipuksen kanssa mahdollisesti syksyllä. 

-Säbäliiga on menossa parhaillaan. 

-Varnitsan Beer pong -turnaukselle olisi kiinnostusta, tapahtuma mahdollisesti huhtikuussa. 

-Hol-tapahtumasta tiedotetaan, kun ohjelma tarkentuu sitsien osalta. 

-Varnitsan ainejärjestökummin terveiset: Yhdenvertaisuus-koulutus tulossa keväällä 2019, 

järjestökoulutukset 5.2.2019 ja Isyyn vuosijuhlat Kuopiossa 16.3.2019. 

 

26. Talousasiat 

 

Varnitsa ry:n tilillä 2527e ja käteisenä 385e eli yhteensä 2912e. Päätetään tabletin suojakuoren 

hankinnasta, Pinja Vuorinen hoitaa. Tililtä on veloitettu Laulutalon ja Rääkkylän mökin vuokrat 

sekä Petra Puustjärven bensarahat. 

 

27. Varnitsa-lehti 

 

Varnitsa-lehti tulee painosta 16.2.2019. Keskusteltu lehden mahdollisista sponsoreista. 

 

28. Peli-ilta 

 

Keskusteltu tapahtuman järjestämisestä. UEF-kaskukirjan toimituskunnan jäsen osallistuu 

tapahtumaan.  

 

29. Sählyturnaus 

 

Keskusteltu tapahtuman järjestämisestä. Jatkopaikkana toimii Suvas. Keskusteltu sählymailojen ja 

pallojen hankinnasta. 

 

30. Sitsit  

 

Keskusteltu tapahtuman järjestämisestä.  

 

31. Leffailta 

 

Keskusteltu tapahtuman järjestämisestä, pohdittu elokuvan valintaa ja mahdollista tietovisaa 

elokuvaan liittyen. 

 

32. Lavatanssit  

 

Seuraava lavatanssitoimikunnan kokous 11.2.2019. Keskusteltu dj:n valinnasta, lippujen 

myyntipaikoista ja tanssiopettajista. 

 

33. Kevätkokous 

 



Kevätkokous pidetään 19.3.2019 alkaen klo 16.00. Kevätkokouksessa päätetään mm. 

vuosijuhlatoimikunnan perustamisesta ja opintomatkanjärjestäjistä keväälle 2020. 

 

34. Suolaa- ja selittelyä  

 

Palaute-ilta laitoksen henkilökunnan kanssa alustavasti 12.3, Pauliina Koskimäki selvittää 

ajankohdan sopivuutta Riikka Myllyksen kanssa. Keskusteltavia teemoja mm. opetussuunnitelma ja 

kurssien työmäärät. Erityisesti 1. ja 3.vsk opiskelijoiden olisi hyvä osallistua. 

 

35. Yammer  

 

Keskusteltu Varnitsan oman Yammer-ryhmän perustamisesta ja käyttämisestä mm. edunvalvonta-

asioissa. Yammer-ryhmän markkinointia esim. Instagramissa. Päätetään, että puheenjohtaja ja 

tiedotusvastaava perustavat Varnitsan oman Yammer-ryhmän. 

 

36. Varnitsan kuvat  

 

Flickr-kuvapalvelu muuttunut vuoden 2019 alusta maksulliseksi. Päätetään, että jatkossa Varnitsan 

kuvat julkaistaan Google drive -palvelussa. Tiedotusvastaava informoi muutoksesta. 

 

37. Rasismin vastainen viikko 

 

Rasismin vastainen viikko on tulossa helmikuussa. Päätetään, että julkaistaan teemaan liittyvä 

somepäivitys. 

 

38. Laulukirjat  

 

Sitsilaulukirjojen tilauslomake on auki helmikuun loppuun asti. Jatketaan laulukirjojen 

markkinointia mm. tapahtumissa ja somessa. 

 

39. Yhteistyö Museoalan Ammattiliiton kanssa 

 

Nefan ja Varnitsan yhteinen tapahtuma museotyöstä kiinnostuneille on tulossa helmi-maaliskuun 

aikana. Ehdotettu tapahtuman ajankohdaksi 4.3.2019. Minna Simola selvittää asiaa. 

 

40. Kahvivuorot  

 

Päätetään helmikuun kahvivuoroista. 

 

-vko 6: Anni Kovalainen 

-vko 7: Pinja Vuorinen 

-vko 8: Pauliina Koskimäki 

-vko 9: Aleksis Honkanen 

 



41. Seuraava kokous  

 

Seuraava hallituksen kokous pidetään 1.3.2019 klo 15. Paikka ilmoitetaan myöhemmin 

kokouskutsun yhteydessä. 

 

42. Muut esille tulevat asiat  

 

Ei muita esille tulevia asioita.  

 

43. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen kellon ollessa 18.04. 

 

 

 

 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Aleksis Honkanen   Anni Kovalainen   

Varnitsa ry:n puheenjohtaja  Varnitsa ry:n sihteeri 


