KOKOUSPÖYTÄKIRJA
PUOLUE RY
Hallituksen kokous 11/2009
Aika 10.11.2009 klo 16.00
Paikka: Sohwin kabinetti
Läsnä: Kristiina Tamminen (pj), Eetu Heiska (siht.), Kimmo Parhiala, Kati Rannanpiha, Nette
Männistö, Katariina Karjalainen, Esa Lappalainen, Hannupekka Kinnunen (saapui 16.18), Antti
Franssila (saapui 16.12.)
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.00
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokousvirkailijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kimmo Parhiala ja Kati Rannanpiha.
4. Esityslistan hyväksyminen
Hyväksyttiin.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Kokouksen 10/2009 kokouspöytäkirja hyväksyttiin, muut pöytäkirjat siirrettiin hyväksyttäviksi
seuraavassa kokouksessa.
6. Ilmoitusasiat
Kristiina kertoi, että 18.11 järjestetään yliopiston johdon kyselytunti Cafe Librissä, kysymyksiä
voi lähettää myös ennakkoon.
Kimmo ilmoitti ettei Puolueelle ole myönnetty ympäristömerkkiä, vaikka hakemus tehtiin ja
toiminta on ollut ympäristöystävällistä läpi toimikauden. Esimerkiksi kertakäyttöastioita ei ole
käytetty.

Kimmo ilmoitti myös, että kaksi henkilöä ei ole vielä maksanut sitsimaksua. Toisekseen
Puoleen mankka virtapiuhoineen on löytynyt.
Esa kertoi että mökkireissulle on tulossa 23 osallistujaa.
7. Koulutuspoliittinen katsaus
Kristiina muistutti 11.11 klo 9.00 pidettävästä yksikkökokouksesta, Nette ja Antti osallistuvat.
Esille otettavia asioita kokouksessa ovat heikoksi koettu proseminaariohjaus, samoin joidenkin
opetushenkilökunnan jäsenten huono tavoitettavuus.
Nette kertoi YFI-kandista valtio-opin ja filosofian yhteisen moduulin tiimoilta. Kokousta
huolestutti maailmanpolitiikan pudottaminen opetusohjelmasta.
Keskusteltiin myös sikainfluenssavaarasta, löytyykö opetushenkilökunnasta sijaisia, jos
varsinainen luennoitsija on estynyt? Toisekseen huomioidaanko opiskelijoiden sairastuminen
kurssin aikana joustavasti opetushenkilökunnan puolelta?
Nette kertoi että tiedekuntaneuvoston järjestäytymiskokoukseen ei ollut tullut hänelle tai
Joachim Kratochvilille kutsua, vaikka ilmeisesti kolmas opiskelijajäsen oli paikalle kutsuttu.
Aiheesta yhteys koposihteeriin.
8. Abi-päivät
Yliopiston abi-päivät pidetään 13.11. Agoralla 9.00 – 15.00. Puolue osallistuu tapahtumaan ja
vapaaehtoisia tarvitaan pisteelle esittelemään valtio-oppia.
9. Syksyn muita tapahtumia
Pikkujoulut pidetään 19.11. klo 18 alkaen Opinkiven saunalla teemalla Hatut & myssyt.
Tonttulakkeja katsotaan karsaasti. Jatkot järjestetään Pommissa. Saunalla tarjolla saunan lisäksi
pikkusyötävää ja juotavaa.
Bändi-ilta järjestetään 20.11. Rentukassa, esiintymässä paikalliset yhtyeet Nancy ja CC33.
Bändi-illan kustannukset tulevat olemaan noin 300 €. JYY:ltä haetaan tapahtumalle
tappiontakausta.
Kauden päätöspippalot pidetään joulukuussa.
10. Tulot & menot
Tilillä on 223,02 €. Approliput ja sitsit (kahta lukuun ottamatta) on maksettu, samoin
mökkireissun mökit, joita osallistujat eivät vielä ole maksaneet. Taloustilanne koettiinkin
hyväksi.

11. META
Seuraava kahvihetki järjestetään MaB:n toisen kerroksen aulabaarissa 25.11. klo 13.45.
Ulkosuhdevastaava laittaa joulukortit, sekä tuoreen Puolueohjelma-lehden kollegaainejärjestöille.
Yliassistentti Sondermannille laitetaan ”parane pian”-kortti, jonka halukkaat voivat allekirjoittaa
kahvihetkessä.
Kimmo tiedusteli jäsenrekisteristä, Puolueella kun sellaista ei ole. Rekisterin ylläpitäminen on
lain vaatimaa ja varmasti myös tarpeellista tulevat sukupolvet huomioiden. Asiasta
keskustellaan syyskokouksessa.
12. Seuraava kokous
Puolue ry:n seuraava kokous on 30.11. klo 16.
13. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.32.
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