KOKOUSPÖYTÄKIRJA
PUOLUE RY
Hallituksen kokous 5/2010
Aika: 22.4.2010 klo 18.15
Paikka: Sohwi
Läsnä: Kimmo Parhiala (pj), Katariina Karjalainen (siht.), Kati Rannanpiha, Esa Lappalainen, Suvi
Lemetyinen, Anim Ullah, Moona Kuukka ja Ville Pekkala
1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.16
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Kokousvirkailijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anim Ullah ja Ville Pekkala.
4. Esityslistan hyväksyminen
Esityslistaan lisättiin kohdaksi 10 kopo-katsaus. Näin ollen muut sitä seuranneet kohdat siirtyivät
yhdellä eteenpäin.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Hyväksyttiin hallituksen kokouksen 3/2010 pöytäkirja.
6. Ilmoitusasiat
Kimmo kertoi, että on myyty 35 ”Eksaktius ei ole alaani” -merkkiä. Merkkejä löytyy vielä
hallituksen jäseniltä. Avustusmerkit ovat saapuneet ja niitä on myyty tällä hetkellä yksi. Merkkien
yhteinen lasku n. 217 euroa on myös saapunut.
Kimmo osallistui 21.4. DOOMin rahanjakokokoukseen. Puolueen osuus lipputuloista oli noin 226
euroa ja haalarimerkeistä 26 euroa.

7. Haalarimerkit
Käsitelty kohdassa 6.
8. Avustusjärjestelmä
Kimmo sanoi lähettävänsä lähiaikoina alumneille ja opiskelijoille sähköpostin, jossa kerrotaan
avustusjärjestelmästä ja siitä, kuinka siihen voi osallistua.
9. Puolueen vappu
Suvi kertoi, että YTK-olympialaisten järjestelyihin ei osallistuta tänä vuonna, koska Suvilla,
Moonalla ja Animilla ei ole aikaa, ja Puolueen vappusauna on lisäksi samana iltana. Tapahtuma on
kuitenkin avoin kaikille tiedekunnan opiskelijoille, ja Suvi on tiedottanut sähköpostilistalla, että
osallistuminen on mahdollista.
Anim ja Suvi olivat käyneet tutustumassa Cygnaeuksen lukion saunatiloihin vappusaunaa ajatellen.
He totesivat tilat siisteiksi ja hienoiksi, ja ehdottivat, että vappusauna järjestettäisiin siellä. Alun
perin varattuna oli Kortepohjan B-talon sauna, mutta hallitus päätti, että vappusauna järjestetään
29.4.2010 klo 19-23 Cygnaeuksen lukion saunatiloissa. Osallistujilta päätettiin kerätä 3 euron
maksu, jolloin ilta ei tule ainejärjestölle juurikaan Kortepohja-vaihtoehtoa kalliimmaksi.
Tiistaina 27.4.2010 päätettiin järjestään grilli-ilta Villen ja Eevan pihalla (Keskussairaalantie 5).
Tapahtuma alkaa klo 16.30 ja siellä luovutetaan myös ensimmäisen kerran vuoden persehattupalkinto.
Sovittiin myös, että vappupäivänä kokoonnumme Harjun portaille klo 12, josta siirrymme
porukassa piknikille. Piknikillä mukana menossa on myös ensimmäistä kertaa Puolueen uuden
uutukainen lippu.
10. Kopo-katsaus
Esa kertoi osallistuneensa 21.4. laitoskokoukseen. Kokouksessa käsiteltiin sisäilmakyselyä:
ilmanlaadusta on jo valitettu aiemminkin huoltomiehelle, mutta ongelmaa ei kuulemma ole, koska
kukaan ei ole käynyt lääkärissä. Kun sisäilmakysely on valmis, menetellään niin, että tulokset
toimitetaan ensin laitoksen johtajalle, sitä kautta tiedekunnan kokoukseen ja sitten
sähköpostilistoille. Jos on ongelmia ja oireita, kehotetaan kääntymään lääkärin puoleen.
Kokouksessa käsiteltiin myös FIL/VAL –approa, mutta Esan mukaan mitään uusia käänteitä ei
ilmennyt.
Esa kertoi myös käyvänsä kevään aikana oppimistavoitteet läpi Jyrki Ruohomäen kanssa. Kimmo
kertoi saaneensa Anu Kiiskeltä papereita asiaan liittyen ja pyrkii myös osallistumaan.

Esan mukaan ainejärjestökyselyyn on vastattu melko aktiivisesti. Esa ja Nette kokoavat kasaan
yhteenvedon, jonka postittavat lähiaikoina sähköpostilistalle.
11. META
Kimmo sanoi saaneensa viestiä Turun valtio-opin opiskelijoiden P-klubilta. He ovat postittaneet
Puolueelle ja muille kollega-ainejärjestöille kiljutarpeet ja kutsuvat kaikki kollega-ainejärjestöt
kiljuineen Kevätkeitolle Turkuun 14.-15.5.2010. Tarkoituksena on maistella ja vertailla kiljuja.
Hallituksessa oli halukkaita lähtijöitä, mutta aiheesta keskustellaan tarkemmin seuraavassa
kokouksessa.
12. Tulot ja menot
Kati totesi, että taloudellinen tilanne on tällä hetkellä melko hyvä. Tilinsaldo 22.4.2010 oli 915,70
euroa. Huhtikuussa tuloja on tullut peräti noin 700 euroa, joista suurin osa sitsimaksuja.
Mainostuloja on saatu vasta SVAL:ilta, mutta muilta Puolueohjelman mainostajilta rahaa on
lähiaikoina tulossa noin 500 euroa. Lisäksi JYY:n yleisavustusta saadaan toukokuussa.
13. Seuraavat kahvi- ja oluthetket
Päätettiin, ettei tänä keväänä järjestetä enää kahvi- tai oluthetkiä, koska tapahtumia on varsin paljon
muutenkin.
14. Seuraava kokous
Seuraava hallituksen kokous pidetään 11.5.2010. Puheenjohtaja ilmoittaa ajan ja paikan
myöhemmin.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.10
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