KOKOUSPÖYTÄKIRJA
PUOLUE RY
Hallituksen kokous 6/2009
Aika 31.3.2009 klo 16.00
Paikka: Sohwin kabinetti
Läsnä: Kristiina Tamminen (pj), Eetu Heiska (siht.), Kati Rannanpiha, Esa Lappalainen, Matti Lahdenmäki (saapui 16.10), Hannupekka Kinnunen, Katariina Karjalainen.
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.09.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokousvirkailijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Kati Rannanpiha ja Esa Lappalainen.
4. Esityslistan hyväksyminen
Korjataan esityslista alkamaan numerosta yksi. Lisätään kohta 8.1. YTK:n ainejärjestöjen yhteisbileet.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Kokouksen 4/2009 ja 5/2009 kokouspöytäkirjat hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
6. Ilmoitusasiat
Taantumabileet sujuivat mainiosti. 26 kävijää Annelissa, josta saadaan euro/hlö. Josta vähennetään palkinnot ja tuotto jaetaan Tosine ry:n kanssa.
Esa kertoi että Kortepohjan A-sauna varattu 29.4. Vappusaunaksi 17.00-21.30. Myös Lillukka
yritetään varata. Lisäksi Esa kertoi että Puolueohjelman taitto on hieman myöhässä, teknisten
ongelmien vuoksi, siksi mainoksia otetaan edelleen vastaan tämän viikon ajan.
Kristiina on jättänyt yleisavustushakemuksen JYY:lle.

Matti yrittää varata Juomatehtaan perjantaiksi tai ekskursion jälkeiselle viikolle elokuvailtaa
varten.
Kimmo kertoi että Tuunaa Haalarit tapahtumassa myytiin 11 kpl Puolue ry:n haalarimerkkejä.
7. Kopo-katsaus
Kristiina oli Allianssiyhteistyöryhmän kokouksessa Himoksella, jossa keskusteltiin tamperelaisen ja jyväskyläläisen valtio-opin eroista ja ainutlaatuisuudesta Suomen yliopistokentällä. Myös
keskustelua yhteistyöstä käytiin, josko voisi suorittaa opintokokonaisuuksia etenkin cum laudeja laudaturvaiheessa toisessa yliopistossa.
Puolueen hallitus toivoo että allianssiyhteistyö hyödyttää myös opiskelijaa.
8. DOOM
Kimmo ja Esa kertoivat kokoustaneensa Nightissa muiden ainejärjestöjen ja Nightin edustajien
kanssa. 22.4 järjestetään ruotsinlaivahenkiset DOOM-bileet. Haalarimerkit kustantavat Puolueen osalta 54 €. Liput tapahtumaan maksavat 3 €, lisäksi saatavilla hienoja haalarimerkkejä 2
€ kappale. Puolueelle järjestetään etkot ja jatkot Hospan kellarissa. Night tuottaa julisteita ja
flyereita ainejärjestöjen käyttöön. Tapahtumassa on myös pari esiintyjää ja juontajat.
8.1 YTK:n ainejärjestöjen sopimus Nightin kanssa
Tarkoituksena järjestää kerran vuodessa yhdet sitsit ja kaikkien ainejärjestöjen yhteisbileet.
Mahdollisesti myös sponsorointia haalareihin ensi vuodelle ja muita etuja, kuten halvempia juomia. Sopimusta viilataan DOOMin jälkeen.
9. Ekskursio
Alkaen ensi tiistaista Pariisiin. Kohteina Parlamenttimuseo, esitelmä Ranskan vallankumouksesta. Hostelli on varattuna. Hannupekka informoi osallistujia.
10. Yhdistyksen kevätkokous
Puolue ry:n kevätkokous järjestetään 28.4. klo 16.00, mahdollisesti Ilokiven hallituskabinetissa.
11. Seuraava kahvi- ja oluthetki
Seuraava kahvihetki torstaina 16.4. MaB:n aulabaarissa klo 13.45.
Seuraava oluthetki 6.5. klo 19.00 Vihreässä haltijattaressa.
Tiedottaja tiedottaa jatkossa hetkistä myös Facebookin kautta.

12. Tulot ja menot
Viime kokouksessa tehty päätös siirtää 100 € kotimaan ekskursiota varten Palosen subventiosta
perutaan ja raha käytetään kokonaisuudessaan Pariisin ekskursioon.
13. META
Esa kyseli, kuka lähtee hoitamaan SVOLin vappusitsejä, Ville on valtuutettu tehtävään.
Matti keksii toisen elokuvaillan päivämäärän keväälle ja varaa Juomatehtaan.
Kimmo ehdotti nettisivuille tilauslomaketta haalarimerkille, Ville hoitaa. Lisäksi vanhat Puolueohjelmat pdf-muodossa.
14. Seuraava kokous
Puolue ry:n hallituksen seuraava kokous torstaina 16.4. klo 14.15 ainejärjestöhuoneessa/aulabaarissa.
16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.28.
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