KOKOUSPÖYTÄKIRJA
PUOLUE RY
Hallituksen kokous 3/2010
Aika: 17.2.2010 klo 18.00
Paikka: Sohwi
Läsnä: Kimmo Parhiala (pj), Katariina Karjalainen (siht.), Kati Rannanpiha (poistui 18.34), Esa
Lappalainen, Suvi Lemetyinen, Nette Männistö ja Ville Pekkala
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.14.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Katin pyynnöstä kohta 13 Tulot ja menot siirrettiin kohdaksi 6, jolloin muut kohdat siirtyvät näin
ollen yhdellä eteenpäin.
4. Kokousvirkailijoiden valinta
Kokousvirkailijoiksi valittiin Suvi Lemetyinen ja Ville Pekkala.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin kokouksen 1/2010 pöytäkirja.
6. Tulot ja menot
Kati ilmoitti, että tilillä on tällä hetkellä rahaa tasan 406 euroa. Kortepohjan saunaillan laskua ei ole
vielä tullut.
7. Ilmoitusasiat
Kimmo kertoi, että Doom-kokous pidetään tiistaina 23.2.2010 ja siihen osallistuvat Kimmo, Anim
ja Suvi. Perinnetoimikunta puolestaan kokoontuu ensimmäistä kertaa keskiviikkona 24.2.2010.

Kimmo kertoi myös, että SVOL Jyväskylä on pyytänyt Puoluetta osallistumaan Helsingin
ekskursiolle viikolla 16 23.4. alkaen. Matka tehdään bussilla ja tarkempi ohjelma ilmoitetaan
myöhemmin. Osallistuminen ei maksa ainejärjestölle mitään. Kimmo myös ehdotti, että
kevätkokous pidetään viikolla 13 ja paikaksi yritetään saada Kortepohjasta A- tai B-talon saunatilat.
Esa muistutti, että tapahtumatoimikunnan ensimmäinen kokoontuminen ja ekskursiokokous ovat
18.2.2010. Anim kertoo hallitukselle tapahtumatoimikunnan kokoontumisen annista seuraavassa
kokouksessa. Nette totesi, että ekskursiolle valitaan kokouksessa vastuuhenkilö, koska Nette itse ei
ole välttämättä lähdössä mukaan.
Ville ilmoitti, että kotisivut on nyt siirretty takaisin yliopiston palvelimelle.
8. Sitsit 3.3.
Anim kertoi, että muutama paikka sitseille oli vielä avoinna. Maksun täytyy olla viimeistään
18.2.2010 maksettuna. Kimmo sanoi, että muutama fokuslainen olisi kiinnostunut lähtemään
sitseille, jos Puolue ei käytä kaikkia paikkojaan.
9. Vuorilammen lumirieha
Vuorilammen lumirieha järjestetään yhdessä Fokuksen kanssa torstaina 25.2.2010. Tapahtuma
alkaa klo 17 ja lähtö Vuorilammelle on Lillukan edestä klo 16.45. Ilta maksaa Puolueelle 150 euroa.
Kimmo ehdotti, että hallitus jää huolehtimaan siivouksesta.
10. Haalarimerkit
Päätettiin tilata 100 kappaletta Eksaktius ei ole alaani –merkkejä. Toisenlaista merkkiä tilataan
esimerkiksi ensi syksynä, kun rahatilanne on parempi.
11. Puolueohjelman mainokset
Sovittiin, että Puolueohjelman mainokset on hankittu 5.3.2010 mennessä. Hinnat mainoksille ovat
samat kuin viimeksi. Hallitus kysyy mainoksia ainakin seuraavilta:
Nette: Kokoomus ja Keskusta, Kati: SDP ja JSDN, Kimmo: Verstas ja Vihreä haltijatar, Ville:
SVAL, Kata: Vihreät
12. Toimikunnat
Kuten jo kohdassa 7 todettiin, toimikuntien toiminta käynnistyy helmikuussa. Kokoontumisten
antia ja sisältöä käydään läpi seuraavassa kokouksessa.

13. Kopo-katsaus
Nette osallistui yksikkökokoukseen 10.2.2010 ja kertoi hallitukselle tulevista perus- ja
aineopintojen uudistuksista kurssisisältöineen yksityiskohtaisesti. Nette lupasi toimittaa hallituksen
kommentoiman yhteenvedon uudistuksista (sama kuin tässä pöytäkirjassa) Puolueen
sähköpostilistalle, koska uudistuksiin voidaan vielä vaikuttaa. Uudistukset tulevat voimaan syksystä
2010 alkaen.
HAHMOTELMA FILOSOFIAN JA POLITIIKAN TUTKIMUKSEN PERUSOPINNOIKSI
25OP
*YFB001 Valtio-opin johdanto, 5op*
- Valtio-opilliseen lähestymistapaan ja politiikan tutkimukseen tutustuminen
- Tutustuminen politiikan teoriaperintöön
- Perehtyminen Suomen valtiolliseen järjestelmään
- Suoritusmuoto: Luento 1op ja kirjallisuus 4op
PUOLUE KOMMENTOI: Kirjat hieman sillisalaattia, ehkäpä jokin konkreettisempi teos Euroopasta mukaan?
Toivomus olisi, että luentosarja olisi pidempi kuin vain 1op vastaava tuntimäärä. Laajempi luentoosa esim. 24h = 2op. Kirjoja voitaisiin siltitenttiä kaksi.
*YFB003 Argumentaatio ja retoriikka, 5op*
- Argumentaatiota ja retoriikkaa (ei logiikkaa valtio-opille)
- "Menetelmät"
* Luento 1op, pienryhmätoimintaa (=poliittinen analyysi) 4op
PUOLUE KOMMENTOI: Poliittisen analyysin tulee säilyä seminaarimuotoisena yksilötyönä. Analyysi nähtiin yhdeksi opettavaisimmista kursseista approssa ja sen jatkuminen nähtiin edottomana.
*YFB004 Tieteellinen käytäntö, 5op*
- Kielen ja todellisuuden välinen suhde
- Tieteellisten teorioiden rakentuminen
- Totuusteoriat ja tiedon klassinen analyysi
- Uskomusten perustelu
- Tieteellinen menetelmä ja selittäminen
- Kausaliteetti

- Tiede sos. ja yht.k. toimintana
PUOLUE KOMMENTOI: Puolue näki hyväksi, että nyt niitä kauan kaivattuja menetelmiäkin löytyy. Toivottiin, että myös tähän kurssiin olisi säännöllisesti saatavilla myös luentokorvaavuuksia.
*YFB005 Klassikot, 10op*
- Syvällinen tutustuminen klassikko teksteihin
- Teosten keskeisten sisältöjen hahmottaminen
- Tekstien aikakausisidonnaisuus
* Luennot 2op, lukupiiri 2op, kirjapaketti 6op
PUOLUE KOMMENTOI: Luento on hyvä!
Lukupiiri sinällään erittäin kannatettava! Ainoastaan laudaturopiskelijoiden toimimista lukupiirin
vetäjinä vastustettiin sillä perusteella, että opiskelijoita ei saisi velvoittaa tekemään opetustyötä.
Vapaaehtoisena, esim.yhden kirjan korvaavana tehtävänä laudaturopiskelijalle, idea koettiin hyväksi. Pistetarkennusta: Jos luennoista saa 2op, lukupiiristä 2op, niin kirjoja pitäisi mielestämme
olla 1 + 2 eikä 1+3.
*HAHMOTELMA VALTIO-OPIN AINEOPPINNOIKSI 50op*
VALA111 Politiikan teoria I, luento-osa 2op
VALA112 Politiikan teoria I, kirjaosa 6op
VALA130 Poliittiset liikkeet ja demokratia I, 8op
VALA200 Poliittinen kieli I, 8op
VALA310 Maailmanpolitiikka II, 8op
VALA610 Proseminaari sis. kandidaatin tutkielman ,10op
VALA710 Maturiteetti, 0op
+
VALA120 Politiikan aikalais- ja aikakausianalyysi 8op
*tai*
VALAxxx Eurooppapolitiikka, 8op
yht.50op
Tiivistettynä:
- Yleisopintojen FILY109 Tieteellisen toiminnan perusteet ja FILY023
Argumentaation ja retoriikan perusteet jäävät pois ja pisteet sisällytetään

valtio-opin aineopintoihin.
- Yleisopintojen sijasta valtio-opin opintoja luetaan laajemmin entisestä
45op --> 50op
- Uutena myös valinnainen Eurooppapolitiikan kurssi, jonka voi valita
Politiikan aikalais- ja aikakausianalyysin sijasta. Puolueen hallitus
toivoi konkreettisempaa Eurooppapolitiikkaa.
- Yhden kurssikokonaisuuden pistemäärä noussut 7op --> 8op
Nette kertoi lisäksi, ettei tiedekuntaneuvostossa ole vielä tapahtunut mullistavia käänteitä tämän
vuoden puolella; väitöksiä on hyväksytty, vuosiraportteja tarkastettu ja kokouskäytäntöihin on tutustuttu. Nette ja Joachim lähettävät jatkossa vuorotellen yhteenvedon tapahtumista kaikkien tiedekunnan ainejärjestöjen sähköpostilistoille.
14. META
Kimmo ehdotti, että Katariina kirjoittaa esittelevän jutun hallituksesta Puolueohjelmaan. Nette ja
Kimmo aikovat myös raportoida kuvien kera VOO:n vuosijuhlista ja Suvi ja Anim Vuorilammen
lumiriehasta sekä mahdollisesti myös Sirkussitseistä.
Kimmo kertoi, että Vappusitsit järjestetään 26.4.2010 ja päätettiin, että Puolue osallistuu sitseille.
Nette ehdotti, että Suvi ja Anim varaavat Kortepohjasta A- tai B-talosta vappusaunan vappuviikolle
(ti, ke tai to).
Kimmo kertoi ideoineensa myös lahjoitustoiminnasta. Ideaa tullaan jalostamaan
perinnetoimikunnassa. Toistaiseksi on suunniteltu, että lahjoituksen minimimäärä olisi 25 euroa,
jonka jälkeen lahjoittaja saisi erikseen tarkoitusta varten suunniteltavan haalarimerkin ja
kiitoskirjeen.
Hallitus päätti järjestää 19.3.2010 häppärikierroksen keskustan baareissa Minna Canthin päivän
hengessä. Lisää tietoa tapahtumasta ja ohjelmasta myöhemmin.

15. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään maanantaina 8.3.2010. Puheenjohtaja ilmoittaa ajan ja paikan
myöhemmin.
16. Seuraavat kahvi- ja oluthetket

Seuraava kahvihetki on tiistaina 2.3.2010 klo 13.45 MaB-rakennuksen aulabaarissa. Kimmo leipoo.
Seuraava oluthetki puolestaan on maanantaina 8.3.2010. Aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.49.
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