Puolue ry

Hallituksen kokous
Aika: 25.11.2013 klo 16
Paikka: Ylä-Ruth
Läsnä: Marjukka Mattila (pj)
Inka Jurkka
Markus Kotkavuori
Karoliina Saraste (16.07 alkaen)
Teemu Rinkinen (16.13 alkaen)
Marko Pulkkinen (16.10 alkaen)
Topi-Veli Arpiainen
Anna Silvola
Eetu Pernu
Akseli Vanhala (17.00 asti)
Tommi Liinalampi (16.10 alkaen 17.00 asti)
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.02.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin esityslista laaditussa muodossaan.
4. Kokousvirkailijoiden valinta
Eetu Pernu ja Topi-Veli Arpiainen valittiin kokousvirkailijoiksi.
5. Edellisten kokouspöytäkirjojen hyväksyminen
Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 8/13 pöytäkirja.

Pöytäkirja 9/2013

6. Ilmoitusasiat








Topi-Veli kertoi ilmoittautuneensa opinto- ja tiedevaliokunnan työryhmään, joka
valitsee Hyvä opettaja -palkinnon saajan. Valtio-opilta ei ole ehdokasta palkinnon
saajaksi.
Topi-Veli kertoi, että myös Yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan hallinnon
opiskelijaedustajat on valittu.
Veera Ylimaunun kaapista oli löytynyt vuosijuhlien ohjelmia, sekä Mauri Pekkarisen
puhe. Arkistoidaan muutama ohjelma, sekä puhe.
Marjukka kertoi saaneensa viestiä Valtioneuvos ry:n puheenjohtaja Kimmo
Parhialalta. Valtioneuvos oli viettänyt omat pikkujoulunsa. Pikkujouluissa oli
keskusteltu Puolueen alumni-illasta ja mahdollisesta ekskursiosta Helsinkiin.
Valtioneuvoksen jäsenet olivat lämpimiä ajatukselle ekskursiosta, ja ovat valmiita
järjestämään sellaisen yhteistyössä Puolueen kanssa. Valtioneuvos voi ensi vuonna
hankkia alumni-illan puhujat, koska heillä on enemmän kontakteja alumneihin.
Lähdetään kehittämään perinnettä näistä kahdesta tapahtumasta yhdessä
Valtioneuvos ry:n kanssa.
Puolueen Reservaattisitsit olivat äärimmäisen onnistuneet, ja tilat olivat hienot.

7. Ympäristö ja liikunta
Puolueen ympäristömerkkihakemus on tehty.
Viimeisellä liikuntavuorolla 9.12. tai erillisellä liikuntavuorolla on mahdollisesti Marjo-Rita
Juntusen vetämää kuntonyrkkeilyä.
8. KOPO








Opinto- ja tiedevaliokunnan kokous: puhuttiin rakenteilla olevasta korkeakoulujen
sähköisestä hakujärjestelmästä ja siihen liittyvistä ongelmista, sekä Urgundjärjestelmästä, joka tarkistaa työt plagioinnin varalta.
Maksuttoman koulutuksen päivänä 28.11. järjestetään performanssi Kompassilla
kello 15.
Puolue on muiden Yfi-laitoksen ainejärjestöjen kanssa tekemässä kannanottoa
koskien perusopintouudistuksen valmistelua. Kannanotossa vaaditaan laitoksen
toimiin enemmän avoimuutta.
Kopokahveilla oli paikalla vain hallitus. Tapahtuma vaatii hiomista, mutta on hyvä
tapa tiedottaa kopo-sektorin asioista.
Oppiaine jatkaa opintojen uudistamisen suunnittelua. Suunnittelussa on otettu
huomioon kopokahvien keskustelusta kirjoitettu muistio.

9. Tapahtumat
- Pikkujoulut järjestetään 28.11. kello 18.00 alkaen. Paikalle pääsee kello 16 valmistelemaan
tarjottavia. Hankitaan tarjottavaksi terästettyä glögiä, torttuja ja sipsejä. Tarjoiluihin
varataan 30 euroa. Marko hankkii alkoholin, Marjukka ja Karoliina muut. Pikkujoulujen
ohjelmaa ei ole vielä päätetty.
- Yfi-risteily järjestetään 11.12. Lähtijöitä on lähes kaksi linja-autollista.
- Muut tapahtumat: Hallituksenvaihtobileet pidetään alustavasti 10. tai 11.1.
Tapahtumavastaavat kartoittavat paikkaa, mahdollisesti Lillukkaa. Kerätään 2 e/osallistuja
kulujen kattamiseksi. Varataan 40 euroa tarjoiluihin.
10. KV ja kulttuuri





Puolueen kulttuuriekskursiolla kävimme katsomassa Uskomattomat-näytelmän
sunnuntaina 24.11., mukana oli 9 osallistujaa.
International Bar Crawl järjestetään tiistaina 3.12. Lähtö kello 19.00 Ylä-Ruthista.
Puolue osallistuu Ainejärjestöjen kansainvälisyyskilpailuun. Teemu täyttää
osallistumislomakkeen.
Kulttuurisektoria kannattaa jatkaa ja kehittää.

11. Puolueohjelma
Puolueohjelman on tarkoitus olla valmis torstaina 28.11.
12. Talous
Puolueen tilillä oli kokouspäivänä rahaa 1066 euroa. Kun tililtä vähennetään sitsien ja
risteilyn kulut, tilillä on noin 600 euroa. Käteiskassassa on yhteensä 352,95 euroa. Yhteensä
rahaa on noin 952,95 euroa.
13. Toimintasuunnitelma
Muokattiin toimintasuunnitelmaa, ja hyväksyttiin se esitettäväksi syyskokouksessa.
14. Talousarvio
Käytiin läpi Karoliinan tekemä talousarvio. Äänestettiin Puolueohjelmaan budjetoimisesta:
Budjetoidaanko Puolueohjelmaan puolet nykyisestä summasta, vai ei yhtään, jolloin
Puolueohjelma julkaistaisiin vain netissä. Äänin 5-4 päätettiin jatkossa budjetoida
Puoleohjelmaan puolet nykyisestä summasta.

15. META
Marjukka jakoi hallituksen jäsenille todistukset hallitustyöstä.
13. Seuraava kokous
Yhdistyksen syyskokous pidetään 27.11.2013 Agora Gammassa.
14. Seuraavat olut- ja kahvihetket
Oluthetki järjestetään 3.12. Bar Passionissa. Kahvihetki järjestetään 4.12. Ylistönmäellä
fuksien sivuaineinfon yhteydessä kello 14.50. Marjukka leipoo.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 18.25.

Marjukka Mattila
puheenjohtaja

Anna Silvola
sihteeri

Eetu Pernu
kokousvirkailija

Topi-Veli Arpiainen
kokousvirkailija

