Puolue ry
pöytäkirja 3/14

Hallituksen kokous
Aika: 3.2.2014 klo 17.00-20.00
Paikka: Ylä-Ruth
Läsnä:
Topi-Veli Arpiainen (pj)
Joonas Majava (sihteeri)
Sonja Kuvaja
Essi Tarkiainen
Noora Luukka
Miia Pietilä
Aatu Puhakka (poistui klo 18.34)
Eetu Pernu
Akseli Vanhala
Veera Ylimaunu

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17.04

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi

3. Puheenjohtajan, sihteerin ja kokousvirkailijoiden valinta
Valittiin kokousvirkailijoiksi Eetu ja Essi.

4. Edellisten kokouspöytäkirjojen hyväksyminen
Pöytäkirja 1/14 ja 2/14 hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

5. Asialistan hyväksyminen
- Topi-Veli ilmoitti että kohta 12. nimi muutetaan kulttuuri ja sosiaalipolitiikaksi.
- Lisätään kohta 9. puolue.fi.domain.
- lisätään kohta 6. nimenkirjoitusoikeuksien vaihtaminen
- Siirretään kahvihetki kohtaan kulttuuri ja sosiaalipolitiikka.
- Muutetaan kohta 7.1 Puolue ry:n reaalitalousarvio.
- Hyväksyttiin asialista muutosten jälkeen.

6. nimenkirjoitusoikeusten vaihtaminen
Topi-Veli ehdotti, että uuden tilin nimenkirjoitusoikeudet olisivat seuraavilla: puheenjohtaja Topi-Veli
Arpiaisella (xx-xx-xxxx) tai varapuheenjohtaja Eetu Pernulla (220290-xxxx) ja jommankumman joko
talousvastaava Essi Tarkiaisen (160193-xxxx), tai sihteeri Joonas Majavan (020293-xxxx) kanssa.
Nimenkirjoitusoikeudet poistetaan vanhoilta hallituksen jäseniltä.
Päätettiin hyväksyä ehdotus.

7. Ilmoitusasiat
- Topi-Veli kertoi, että valtio-opin opiskelijoilta (VOO) on tullut Puolue ry:lle kutsu heidän vuosijuhlaan.
Ilmoittautuminen juhlaan tapahtuu 5.2 mennessä.
- Topi-Veli on siirtynyt Janne Lintilän tilalle kielikeskuksen opiskelija neuvostoon.
- Noora kertoi JYY:n vuosijuhlista. Juhlat pidetään 29.3.
- Noora kertoi, että Puolue ry:llä oli hyvä edustus kehitysyhteistyökoulutuksessa JYY:n
ainejärjestöseminaarissa.
- Veera kertoi olevansa JYY:n kummi.
- Topi-Veli ilmoitti, että viime viikon tiistaina järjestetyssä elokuvaillassa oli 30 osallistujaa mukaan lukien
yksi luennoitsija.
- Eetu ilmoitti, että merkkimarkkinoista tuli voittoa 126 euroa.

8. Talous
- Essi kertoi, että Puolue ry:n tilillä on 1065,85 euroa. Keskustan mainoksesta tulee 75 euroa lisää. Miia
kertoi, että leffaillasta ja kevätkauden avajaisista budjetiksi muodostui 12,68 euroa (tarjoilut jne).
8.1 Puolueen reaalitalousarvio keväälle ja syksylle 2014
Päätettiin siirtää kohta META:an.

9. Liikunta
- Aatu ilmoitti, että liikuntavuorojen sisältö on sovittu. Aatulla on liikuntasalin avain. Aatu perusti Puolue
ry:n Facebook-liikunta ryhmän.
- Aatu kertoi Retkiluistelutapahtumasta (7.2). Tapahtumaa varten tarvittaisiin avustusta. Avustusta
saataisiin JYY:ltä, kv:lta ja liikunnalta (yleisavustus).
- Päätettiin järjestää tapahtuma
- Sonja kysyi voiko tapahtuman vetää englanniksi, vaihto-opiskelijoita varten. Onnistuu mahdollisesti. Heille
ilmoitetaan tapahtumasta. Sonja kyselee vaihto-opiskelijoilta, ketkä olisivat kiinnostuneita. Sonja kysyi,
voiko kutsua vaihto-opiskelijoita yli tiedekuntarajojen. Noora selvitti asiaa ja näin voidaan tehdä.
- Päätettiin tukea tapahtumaa 4 eurolla osallistujaa kohden. Kansainvälisille opiskelijoille pyritään saamaan
samat tuet kv-avustuksella. Maksu käteisellä.
- Päätettiin hakea KV ja liikunta tukea molempia 5 euroa.

10. puolue.fi.domain
- Akseli kertoi että Puolue ry:n nykyisen domainin tilaus vanhenee Maaliskuussa ja se pitäisi uusia. Tilaus
maksaa 12 euroa vuodessa ja maksu tulee suorittaa verkossa. Ehdotti tilauksen uusimista.
- Päätettiin, että Akseli maksaa maksun ja Puolue ry korvaa maksun Akselille.

11. Ympäristö
Ei mainittavaa kerrottavaa.

12. Koulutuspolitiikka
- Eetu kertoi että e-tentti järjestelmä on nyt muuttunut. Jokaisella opiskelijalla on tästä lähtien oikeus 4
tunnin aikaan niin halutessaan.

- Eetu kertoi että Tutor haku on alkanut.
- Topi-Veli kertoi, että välitti kielikeskukselle tiedon valtio-opin oppiaineen sisällä käydystä debaattikurssiin
liittyvästä keskustelusta.
- YFI: laitoksen yhteisestä kyselystä ei ole vielä sen kummempaa tietoa.

13. Tapahtumat
- Miia kertoi, että kevätkauden avaus on torstaina ja että siihen varattu budjetti on yhteinen jo järjestetyn
elokuvaillan kanssa. Tarvittaessa ostetaan esimerkiksi lisää mehua ja lisätään 5 euroa budjettiin.
- 13.2 pidetään Ystävänpäiväsitsit. Päätettiin tukea tapahtumaa 25 eurolla tai tarpeen vaatiessa 30 eurolla.
- Tosine ry:n tapahtumavastaava kysyi haluaako Puolue ry järjestää yhteissitsejä keväällä. Yhteistyötä
voidaan tehdä myös muiden halukkaiden ainejärjestöjen, kuten esimerkiksi Syrinx ry:n kanssa. Päätettiin
että Miia kysyy tarkempia tietoja esimerkiksi ajoituksesta ja muusta asiaan liittyvästä Tosine ry:n
tapahtumavastaavalta.
- Miia kysyi, pitääkö ekskursiota alkaa suunnittelemaan. Noora kertoi SYY:n Tukholman ekskursiosta.
Päätettiin, että joku Puolue ry:n jäsen menee keskustelemaan perinnetyöryhmän ja Kari Palosen kanssa
ekskursiosta.
- Miia kertoi Mökkiviikonlopusta. Keskusteltiin asiasta. Päätettiin järjestää 4.4-6.4 .14 ja varata alustavasti 3
mökkiä (22.5 e/osallistuja).
- Seuraava oluthetki päätettiin järjestetään 25.2.. Aktiviteettina toimii uudenlainen tietovisa. Visa pidetään
englanniksi.
- Eetu kertoi, että Puolue ry mainostaa Fokus ry:n lipunmyyntiä ja vastineeksi saa jatkossa reilumman
voitonjaon anniskeluravintola Ruman lipunmyyntitilaisuuksista.

14. Kulttuuri ja sosiaalipolitiikka
- Veera kertoi että Puolue ry:llä on mahdollisuus perustaa veriryhmä verenluovutusta varten. Veera
selvittää asiaa tarkemmin.
- Topi-Veli kertoi, että viime kahvihetki pidettiin leffaillan yhteydessä ja että tapahtuma onnistui hyvin.
Kahvihetken tulevaisuudesta keskusteltiin kokouksessa.
- Eetu ehdotti, että kahvihetki pidettäisiin jatkossa aina kun jotain ilmoittamisen aihetta olisi.
- Päätettiin että pyritään järjestämään Helmikuun aikana ja budjetiksi päätettiin 10 euroa.

15. Kansainvälisyys

-Sonja kertoi, että laitos ei voi antaa vaihto-opiskelijoiden nimiä pääaineiden mukaan. Sonja selvitti kaikkien
YFI laitosten ja sitä kautta valtio-opin vaihto-opiskelijoiden yhteystiedot. Sonja teki kyselyn vaihtoopiskelijoille, ainejärjestötoimintaan liittyen. kaverisysteemi oli kiinnostanut monia vaihto-opiskelijoita ja
monet haluaisivat integroitua. Sonja perustaa valtio-opin vaihto-opiskelijoille oman Facebook-ryhmän.
- Sonja kertoi, että kv-projektiavustuksia voitaisiin käyttää paremmin.
- Sonja kertoi, että kansainvälisyyttä voidaan jatkossa yhdistellä aihealueen mukaan kokouksen asialistan
eri kohtien kanssa.

16. META
- Miia kertoi, että Puolue ry:n nykyisiä ja tulevia merkkejä myymistä mainostettaisiin Puolue ry:n sivuilla.
Myyminen tapahtuisi esimerkiksi Cafe Librissä. Päätettiin, että Miia ajaa asiaa eteenpäin.
- Eetu kertoi että uusia haalarimerkkejä pitäisi tilata lisää. Keskusteltiin asiasta. Myös laulukirjat ovat
loppumassa. Asiasta päätetään seuraavassa kokouksessa. Merkkien tilaamisesta päätetään seuraavassa
kokouksessa.
- Keskusteltiin POP-työryhmästä. Miia kertoi, että SYY:n aktiivipäivät eivät tule POP:in takia tänä vuonna
Jyväskylään. Topi-Veli kutsuu työryhmän kokoon myöhemmin.
- Päätettiin, että Eetu julkaisee alustavan reaalitalousarvion Puolue ry:n hallituksen Facebook-sivulla.

17. Seuraava kokous
Seuraava kokous järjestetään torstaina 6.3 klo 17-20, JYY:n hallituskabinetissa Ilokivellä.

18. Kokouksen päättäminen
Päätettiin kokous klo 18.39
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