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ELINTARVIKEYLIOPPILAIDEN MENTOR-KLUBI RY:N SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN 
KEVÄTKOKOUS 

Aika: 6.5.2021 klo 17:00 

Paikka: Google Meet 

Osallistujat: Ella Immonen, Riikka Kokko, Sara Vähätalo, Nea Änkilä 

 

 

1. Kokouksen avaus 
Kokous avattiin klo 17:07. 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valitseminen 
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ella Immonen ja sihteeriksi Riikka Kokko. 
 
3. Valitaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa 
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Sara Vähätalo ja Nea Änkilä. 
 
4. Valitaan kaksi ääntenlaskijaa 
Ääntenlaskijoita ei tarvittu, eikä ääntenlaskijoita valittu. 
 
5. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
6. Esityslistan hyväksyminen 
Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 
 
7. Vuoden 2020 tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittäminen 
Lausunto löytyy TAHLO-kansiosta ja se on hyväksytty 22.2.2021. 
 
8. Tilinpäätöksen vahvistaminen 
Toiminnantarkastaja oli katsonut, että tilinpäätös on ok. Tilinpäätös vahvistettiin. 
 
9. Vuoden 2020 toimintakertomuksen hyväksyminen 
Hyväksyttiin vuoden 2020 toimintakertomus. 
 
10. Vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2020 hallitukselle 
Myönnettiin vastuuvapaus vuoden 2020 hallitukselle 
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11. Mentor-ohjelman suunnittelu ja sen valmistelun aikataulusta päättäminen 
Suunniteltiin syksyllä alkavaa Mentor-ohjelmaa. Mentor-ohjelman tarkempi suunnittelu aloitetaan 
elokuussa, jolloin kontaktoidaan mentoreita. Kysytään myös kuluvan vuoden Mentor-ohjelman 
mentoreilta, ketkä lähtevät mukaan. Tavoitellaan siihen, että ohjelmaan osallistuu kymmenen 
mentoria. Toivotaan, että koronavirustilanne on parempi syksyllä, jotta ohjelman voi toteuttaa 
mahdollisimman paljon livenä. 
 
Mentor-ohjelmassa tavoitellaan perinteistä kaavaa. Ohjelman alussa pidetään cocktailtilaisuus ja 
ohjelman aikana järjestetään yritysvierailua esimerkiksi tislaamossa, panimossa tai paahtimossa, 
joissa voidaan tehdä maisteluita. Yritysvierailu voidaan toteuttaa esimerkiksi keväällä viimeisen 
tapaamisen aikana. Ohjelman mainostus ja markkinointi aloitetaan opiskelijoille vasta sitten, kun 
mentorit on saatu mukaan. Kuluvan vuoden Mentor-ohjelmasta julkaistaan vielä lähiaikoina 
palautetta uusilla verkkosivuilla. 
 
12. Agronomiliiton stipendi 
Agronomiliiton stipendi päätettiin antaa Nea Änkilälle, joka on hallituksessa mukana jo toista kautta. 
Nea on toiminut taloudenhoitajana sekä some- ja PR-vastaavana ja lisäksi hoitanut muun muassa 
Mentor-klubin esittäytymistä fukseille. Nea on osoittanut esimerkillistä toimintaa Mentor-klubin 
hallituksessa. 
 
13. Muut mahdolliset asiat 
ETS:n mentorointikiertue 
Mentorointikiertue järjestettiin yhdessä Lipidin ja ETS:n kanssa keväällä. Tapahtumaa markkinoitiin 
jäsenille, mutta tapahtumassa oli osallistujia myös HY:n ulkopuolelta. Tapahtuma oli mukava, 
opettavainen ja siihen oli helppo osallistua. Koko tapahtuma oli toteutettu hyvin. 
 
Verkkosivut 
Verkkosivut julkaistaan heti, kun sivuille on luotu uusi jäsenlomake. Riikka hoitaa e-lomakkeen 
mahdollisimman pian. 
 
Yritysvierailut 
Yritysvierailua suunniteltiin syksylle 2021. Yritysvierailu toteutetaan mahdollisesti syyskuussa tai 
lokakuun alussa. Paahtimoa mietittiin ekskukohteeksi. Päätettiin, että lähdetään elokuussa 
kyselemään vierailukohdetta. 
 
Mentor-ohjelma 2020. 
Mentor-ohjelma on päättynyt. Ohjelmasta on ollut mahdollisuus antaa palautetta, jota Sara on kysynyt 
aktoreilta. Palautteesta saadut kommentit lisätään uusille verkkosivuille. 
 
Kummisetä 
Kummisedän rooli nostettiin esille. Nea on ollut jutellut sähköpostitse aiemmin keväällä Jarmon 
kanssa. Pohdittiin, että Jarmoa voisi kysyä mentoriksi ohjelmaan tai Mentor-ohjelman 
aloitustapahtumaan syksylle. Voidaan pitää myös kummisedän ilta. Päätettiin, että otetaan Jarmoon 
yhteyttä elokuussa. 
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Mentor-klubi HYY:n sivuilla 
Keskusteltiin siitä, että Mentor-klubi ry:n nimi puuttuu HYY:n järjestölistauksesta. Riikka selvitti 
asiaa HYY:n järjestövastaavalta, jonka mukaan nimen puuttumisessa oli sattunut todennäköisesti 
virhe ja nimi aiottiin lisätä sivuille mahdollisimman pian. Kuitenkaan reilun 1,5 kuukauden jälkeen 
Mentor-klubia ei löydy HYY:n järjestölistauksesta edelleenkään.  
 
Raha-asiat ovat kunnossa. Osa toiminta-avustuksesta on tullut, pienempi osa. 
 
Syksyn tapahtumat fukseille 
Sovittiin, että orientaatioviikkoon palataan kesän aikana. Suunniteltiin, että edustetaan tiedekunnan 
fuksisuunnistuksessa ja pidetään oma rasti Mentor-klubille. Pohdittiin, että ilmoittautuminen 
tapahtumaan on mahdollisesti elokuun aikana. 
 
14. Kokouksen päättäminen 
Kokous päätettiin ajassa 18:06. 
 
 
 

 

 

______________________________  ______________________________  

Sara Vähätalo   Nea Änkilä    

 
 

 

 

 

 


