PUOLUE RY

POYTÄKIRJA 1/2011

Aika: 17.01.2011 klo 18.00
Paikka: Sohwin kabinetti
Läsnä:

Suvi Lemetyinen (pj)
Anim Ullah
Eetu Heiska
Janne Lintilä
Meeri Haapakoski
Juuli Viljanen
Laura Forssell
Emmi Pakarinen
Sanna Nikkanen
Moona Kuukka
Kimmo Parhiala (18.15-18.25)

1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 18.04.
2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen
Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.
4. Kokousvirkailijoiden valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sanna ja Anim.
5. Hallituksen järjestäytyminen
Eetu Heiska: koulutuspoliittinen vastaava
Janne Lintilä: koulutuspoliittinen vastaava
Laura Forssell: sihteeri
Emmi Pakarinen: rahastonhoitaja
Juuli Viljanen: tapahtumavastaava
Sanna Nikkanen: tapahtumavastaava
Meeri Haapakoski: tiedottaja
Moona Kuukka: ympäristö- ja liikuntavastaava
Anim Ullah: ulkosuhde-, kv- ja sosiaalipoliittinen vastaava

Omalla suostumuksellaan Ville Pekkala valittiin Puolue ry:n nettisivuvastaavaksi.
6. Nimenkirjoitus- ja pankkitilin käyttöoikeus
Nimenkirjoitusoikeus: puheenjohtaja Suvi Lemetyinen (111089-168J),
varapuheenjohtaja Anim Ullah (090786-181F) ja sihteeri Laura Forssell (260690-2242)
Pankkitilin käyttöoikeus: puheenjohtaja Suvi Lemetyinen (111089-168J) ja
rahastonhoitaja Emmi Pakarinen (100191-)
7. Edellisen kokouspöytäkirjan hyväksyminen
Ei hyväksyttävää. Hyväksytään seuraavassa kokouksessa.
8. Ilmoitusasiat
Tiedekunnan ainejärjestöjen hallitukset pitivät yhteisen tutustumistapaamisen viime
hallituskauden alussa. Puheenjohtajat ovat olleet yhteydessä samanlaisen tapaamisen
järjestämiseksi myös tänä vuonna.
Järjestöklubi pidetään 24.01.2011 Ilokivessä klo 17-20.30, Puolueesta iltaan
osallistuvat Juuli Viljanen ja Suvi Lemetyinen.
Fokuksen ja Mephiston suunnalta oli tullut yhteydenotto yhteisen tapahtuman
järjestämiseksi nyt kevään alussa. Tarkoituksena on järjestää Vuorilammen lumiriehan
tyyppistä aktiviteettia, mutta toisenlaisissa maisemissa saunan hinnan kallistuttua.
Tapahtumavastaavat ovat keskenään yhteydessä ja etsivät sopivaa paikkaa.
Hallituksen vaihto -ilta järjestetään vanhalle ja uudelle hallitukselle 19.01.2011 Kimmo
Parhialan luona.
9. Politiikan tutkimuksen päivät 20.-21.01.2011
Torstai-iltana 20.01.2011 Puolue ry järjestää illanvieton Opinkivessä klo 18 alkaen.
Oppiaine tukee illanviettoa tarjoamalla saunan ja tarjottavat!
10. Vuosijuhlat
Puolue ry:n vuosijuhla järjestetään 25.03.2011. Vuosijuhlatoimikunnan kokous pidetään
tiistaina 25.01.2011 klo 16 ainejärjestöhuoneessa (MaB). Vuosijuhlia varten on
varattuna jo tilat ja catering-tarjouksia on saapunut. Toimikunta keskustelee
järjestelyistä lisää ja informoi hallitusta seuraavassa kokouksessa.
11. Kevään tapahtumia
Kevään tapahtumista käytiin vapaata keskustelua. Kahvi- ja oluthetkiä järjestetään
vanhaan tapaan noin kerran kuukaudessa. Näiden lisäksi seuraavanlaisia tapahtumia
päätettiin pyrkiä tarjoamaan:
- Politiikan tutkimuksen päivien opiskelijaillanvietto 20.01.2011
- Kevätkauden avajaiset 13.2.2011: lumifutista ja lämmintä mehua Mattilanniemessä

- Vaalipaneeli keväällä eduskuntavaalien lähestyessä
- Vuosijuhlat 25.03.2011
- DOOM-bileet muiden tiedekunnan ainejärjestöjen kanssa
- Lumirieha yhdessä muiden YFI-ainejärjestöjen kanssa
- Mahdollisesti myös Minna Canthin Conthaus
- Puolueen omat sitsit
Jäsenistöä informoidaan tapahtumista aina lähemmin sähköpostilistan sekä facebookryhmän kautta.
12. KOPO-katsaus
Edellinen Puolue ry:n hallitus teki kannanoton valtio-opin sisäänottomäärien
pienentämisestä ja se julkaistiin joulukuussa.
13. Tulot ja menot
Tällä hetkellä Puolue ry:n tilillä on 1249,20 euroa.
14. META
Puolue ry:n sivuille päivitetään uuden hallituksen tiedot niin, että jokainen hallituksen
jäsen kirjoittaa sinne oman esittelynsä ja toimittaa sen Villelle viimeistään su
23.01.2011.
Eetu muistutti kevään excursiosta ja lupautui olemaan yhteydessä Kari Paloseen.
Suvi informoi, että tutor-haku ensi vuodeksi on alkanut.
15. Seuraava kokous
Seuraava kokous pidetään 07.02.2011, aika ja paikka ilmoitetaan myöhemmin.
16. Seuraavat olut- ja kahvihetket
Seuraava kahvihetki järjestetään 01.02.2011 perinteisesti MaB: aulabaarissa. Juuli
lupautui leipomaan. Seuraava oluthetki järjestetään 27.01.2011.
17. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.15.

Suvi Lemetyinen
puheenjohtaja

Laura Forssell
sihteeri

Sanna Nikkanen
pöytäkirjantarkastaja

Anim Ullah
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