Puolue ry

Pöytäkirja
Yhdistyksen kevätkokous 2013

Aika: 10.4.2013 klo 18
Paikka: Kortepohjan A-talon saunatila
Läsnä: Marjukka Mattila (pj)
Inka Jurkka
Pekko Korvuo
Markus Kotkavuori
Karoliina Saraste
Teemu Rinkinen
Marko Pulkkinen
Topi-Veli Arpiainen
Antti Issakainen
Anna Silvola
Noora Luukka
Joni Toro (18:05 alkaen)
Otto Laurila (18:05 alkaen)
Roosa Lehtonen (18:05 alkaen)
Eveliina Kursula (18:05 alkaen)
Veera Ylimaunu (18:07 alkaen)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.02.
2. Kokouksen puheenjohtajan valinta
Inka Jurkka valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokouksen sihteeriksi valittiin Anna Silvola. Kokousvirkailijoiksi valittiin Teemu Rinkinen ja Topi-Veli
Arpiainen.
5. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
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6. Ilmoitusasiat
Noora Luukka kertoi kuulumisia SYY-Jyväskylän kevätkokouksesta. SYY-Jyväskylä kirjoittaa kevään
Puolueohjelmaan. Järjestö toivoo tiivistä yhteistyötä ensi syksynä.
7. Edellisen toimintakertomuksen esittely ja hyväksyminen
Hallitus ehdotti 4/2013 kokouksessa hyväksymäänsä toimintakertomusta yhdistykselle
hyväksyttäväksi. Toimintakertomus hyväksyttiin yksimielisesti.
8. Edellisen tilikauden esittely
8.1. Tilikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon käsittely
Yhdistys käsitteli tilikertomuksen, tilinpäätöksen ja tilintarkastajan lausunnon.
8.2. Tilinpäätöksen vahvistaminen
Hallitus esitti tilinpäätöksen vahvistamista. Tilinpäätös vahvistettiin yksimielisesti.
8.3. Tili- ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille tilivelvollisille
Hallitus esitti tili- ja vastuuvapauden myöntämistä. Päätettiin myöntää vuoden 2012
hallitukselle ja muille tilivelvollisille tili- ja vastuuvapaus.
9. Sääntöntömuutosesitykset
Ei uusia sääntömuutosesityksiä.
10. META









Noora Luukka kertoi, että fuksit eivät ole vieläkään saaneet palautetta tai pisteitä
henkilökohtaisista opintosuunnitelmistaan. Asialle pitää tehdä jotain jos palautetta ei ala
kuulumaan.
Noora Luukka kertoi Hyvis hankkeesta. Laitos valmistelee hanketta, jossa valitaan yksi tai useampi
hyvis henkilökunnan joukosta. Opiskelijat voivat kertoa ongelmistaan ja koulukiusaamisesta
hyvikselle. Henkilökunnan jäsenelle ei makseta hyviksenä toimimisesta erillistä palkkaa, vaan
työtunnit vähennetään opetustunneista. Hyviksen on tarkoitus toimia korvikkeena kokopäiväiselle
koulupsykologille. Hyvis on käytössä kemian laitoksella, Veera Ylimaunu ehdotti että heiltä
kysyttäisiin kokemuksia hankkeesta. Markus Kotkavuori muistutti että puoluelaiset voivat tulla
puhumaan ongelmistaan hänelle, koska hän on sopo-vastaava. Noora Luukka ehdotti että Puolue
ottaa tarvittaessa kantaa Hyvis hankkeeseen yksin tai YFI-yhteistyössä. Kopot seuraavat tilannetta.
Opinto-ohjauksen puute on ongelma, Ainoriitta Pölläsellä on liikaa työtä. Kopot kartoittavat tulisiko
Puolueen tehdä kannanotto asiasta.
Veera Ylimaunu esitti Puolueelle Twitter-tilin avaamista. Esitystä kannatettiin, koska Twitter
voidaan linkittää myös Puolueen Facebookiin ja kotisivuille.
Veera Ylimaunu kehotti kopoja esittelemään ainejärjestökyselyn tulokset myös oppiaineen
kokouksessa.
Marko Pulkkinen ehdotti, että jokaiselta vuosikurssilta valittaisiin yksi tapahtumakutsuja, joka
kutsuisi kaikki vuosikurssilaisensa tapahtumiin Facebookissa. Valittiin Teemu Rinkinen, Inka Jurkka
ja Marko Pulkkinen kutsujiksi.
Veera Ylimaunu esitti, että yhdistyksen kokouksista voisi tehdä Facebook-tapahtumat.

11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 19:06.
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Marjukka Mattila
puheenjohtaja

Anna Silvola
sihteeri

Topi-Veli Arpiainen
kokousvirkailija

Teemu Rinkinen
kokousvirkailija
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