PUOLUE RY

PÖYTÄKIRJA 8/2012

Aika: 16.10. 2012 klo 18.00
Paikka: Sohwin kabinetti
Läsnä:

Meeri Haapakoski (pj)
Atte Koskinen (19.38 asti)
Juuli Viljanen
Joni Toro
Laura Forssell
Otto Laurila
Petteri Paulaharju
Marjukka Mattila
Veera Ylimaunu
Pekko Korvuo (19.56 asti)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.01.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Kokousvirkailijoiden valinta
Laura Forssell ja Petteri Paulaharju valittiin kokousvirkailijoiksi.
5. Edellisten kokouspöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin pöytäkirja 7/2012.
6. Ilmoitusasiat
Stimuluksen vuosijuhlat 27.10. Meeri edustaa Puoluetta. Päätettiin korvata
Meerille puolet illalliskortin hinnasta.

P-klubin vuosijuhlat Turussa 2.11. Veera ja Marjukka edustavat Puoluetta.
Päätettiin, että Puolue korvaa heille yhdensuuntaisen matkan ja puolet
illalliskortin hinnasta.
Molempiin vuosijuhliin hommataan lahjaksi joko kotiviiniä tai hätävarana
puolen litran Jallu-pullot.
Meeri kertoi Puolueen kuntavaalipaneelin menneen hyvin: paikalla oli 30-40
henkeä ja panelisteja kymmenen. Pekolle osoitetaan erityiskiitos hänen
juontajanpestistään.
SYY:n ainejärjestötapaaminen 20.10. Helsingissä, Puolueella ei edustajaa.
Laura kertoi, että Puolueen ainejärjestökyselyn pohjaa ollaan laajentamassa
alustavasti ainakin Fokukselle ja Mephistolle; kopot hoitavat kehittelytyötä.
7. Tapahtumat
19.10. POP-päivät Turussa. Hallitus valmistelee Jyväskylän valtio-oppista
kertovan esityksen 17.10.
24.10. Iltakoulu. Tapahtuma järjestetään Lyhdyssä kello 18 alkaen.
Iltakoulun ideana on yleisluontoisesti keskustella ainejärjestöstämme, tehdä
ehdotuksia, kertoa parannettavaa, käsitellä JYY:n yleisavustushakemusta ja
käydä läpi ainejärjestökyselyä. Lisäksi hallituslaiset esittäytyvät ja kertovat
tehtävistään. Joni ja Pekko tekevät pientä purtavaa luomu- ja
lähiaineksista; omia juomia saa ottaa mukaan. Paikalle toivotaan sankoin
joukoin jäsenistöä ja erityisesti fukseja.
8.11. Puolueen sitsit. Teemana sitseillä on Horror eli Kauhu. Tarkempi aika
ja paikka selventyvät piakkoin.
15.11. Alumni-ilta. Tapahtuma on Opinkivellä alkaen kello 17. Paikalle
saapuu neljä valmistunutta alustajaa. Oppiaine maksaa tilavuokran ja
alumnien matkakulut, Puolue vastaa ruokatarjoilujen kuluista. Viimeinen
ilmoittautumispäivä on 9.11.
5.12. Puolueen pikkujoulut. Paikkana Cygnaeus-lukion saunatilat, tarkempi
kellonaika selviää myöhemmin.
22.11. Yhdistyksen syyskokous. Syyskokous pidetään Ilokivellä kello 17
alkaen.
8. Kopo
Laura ja Veera ovat keränneet luentopalautetta monelta valtio-opin
kurssilta.

9. Liikunta- ja ympäristöasiat
Atte toi hallituksen tietoon liikuntavuorolla puoluelaiselle sattuneen ikävän
tapaturman, minkä seurauksena keskusteltiin ensiapupakkauksen
hankkimisesta ainejärjestöllemme. Atte kartoittaa vaihtoehtoja pakkauksen
hankkimiseksi.
Puolueella on suunnitteilla ulkoleikkitapahtuma 30.10. Tarkemmat tiedot
selviävät pikapuoliin. Vaatetukseksi toivotaan haalareita.
10. Talousasiat
Puolueen tilillä oli kokouspäivänä 1981,80 euroa. Tililtä on lähdössä noin
800 euroa Ilokiven fuksisitsien kuluihin sekä vuosijuhlien edustajien kulujen
korvauksiin yhteensä noin 150 euroa. Lisäksi alumni-iltaan on budjetoitu
noin 150 euroa ja pikkujouluihin tilavuokrineen myös noin 150 euroa.
Fuksisitsien maksuissa on ollut sekaannuksia. Puolueohjelmaan liittyen
Puolueelta on vielä laitoksen maksu saamatta. Puolueohjelman mainoksista
saatavat tulot ovat plussaa Puolueen tilille.
Puolueeseen on liittynyt viisitoista uutta jäsentä, jotka hallitus on
vahvistanut.
11. META
Hallitus sai tietoonsa, että Puolueen perinnetoimikunnan puheenjohtaja Eetu
Heiska haluaisi järjestää Puolueen aamubileet. Hallitus valtuuttaa Eetun
suunnittelemaan tapahtuman.
Hallitus sai tietoonsa puoluelaisen Janne Lintilän esityksen Puolueen
omaehtoisten lukupiirien järjestämisestä. Hallitus katsoo, että Janne voi
halutessaan esittää asian yhdistyksen syyskokouksessa jäsenaloitteena.
Syyskokoukseen liittyen on jäsenistöstä toivottu, että järjestettäisiin
erillinen puheenjohtajahaku ennen syyskokousta. Asiasta käytiin
keskustelua, mutta päätöstä ei vielä tehty. Keskustelu aiheesta jatkuu
Iltakoulussa.
Hakijanpäivä Agoralla 9.11., hallituslainen esittelemässä valtio-oppia.
12. Seuraava kokous
Seuraava kokous on 5.11. klo 18 Sohwin kabinetissa.

13. Seuraavat kahvi- ja oluthetket
Seuraava kahvihetki 27.11. klo 13.45 Y33:ssa, Veera leipoo.
14. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.15.

Meeri Haapakoski
puheenjohtaja

Joni Toro
sihteeri

Laura Forssell
kokousvirkailija

Petteri Paulaharju
kokousvirkailija

