KOKOUSPÖYTÄKIRJA
PUOLUE RY

SYYSKOKOUS

Aika: 22.11.2011
Paikka: Ilokiven ruokala
Läsnä: Verena Kaun, Anna Silvola, Markus Kotkavuori, Veera Ylimaunu, Inka
Jurkka, Marjukka Mattila, Topi Ruokanen, Aino Salmi, Annina Peltonen, Reijo
Alkula, Joni Toro, Otto Laurila, Matti Niemi, Petteri Paulaharju, Netta Hiitola,
Atte Koskinen, Elisa Kemppainen, Silja Tikka, Jose Temonen, Mikael Soikkeli,
Karoliina Saraste, Eetu Pernu, Juho Alanne, Sonja Kuvaja, Sakari Mäkinen,
Elmo Kalvas, Esa Lappalainen, Eero Nikkinen, Nette Lehtinen, Jarno Miettinen,
Marko Kainulainen, Hannupekka Kinnunen, Jukka-Pekka Ronkainen, Joonatan
Virtanen, Otso Salvi, Laura Forssell, Suvi Lemetyinen, Juuli Viljanen, Sanna
Nikkanen, Moona Kuukka, Anim Ullah, Joonas Könttä, Janne Lintilä, Emmi
Pakarinen, Okko Huopainen
1.

Kokouksen avaaminen

Hallituksen puheenjohtaja Suvi Lemetyinen avasi kokouksen klo 18.06
2.

Kokouksen puheenjohtajan valinta

Sanna Nikkanen ehdotti Joonas Könttää, jota Janne Lintilä kannatti. Könttä
valittiin kokouksen puheenjohtajaksi.
3.

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4.

Kokousvirkailijoiden valinta
4.1

Kokouksen sihteeri

Suvi Lemetyinen ehdotti sihteeriksi Laura Forssellia, jota Sanna Nikkanen
kannatti. Forssell valittiin kokouksen sihteeriksi.
4.2. Pöytäkirjantarkistajat
Anim Ullah ehdotti Aino Salmea ja Annina Peltosta, jotka valittiin kokouksen
pöytäkirjantarkistajiksi ja toimivat samalla tarvittaessa ääntenlaskijoina.
5.

Esityslistan hyväksyminen

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

6.

Ilmoitusasiat

Ei ilmoitusasioita.
7.

Vuoden 2012 toimintasuunnitelman esittely ja hyväksyminen

Hallituksen puheenjohtaja Suvi Lemetyinen esitteli laatimansa ja hallituksen
hyväksymän toimintasuunnitelman kohta kohdalta.
Yleistä: hyväksyttiin sellaisenaan.
Koulutuspolitiikka ja opiskelijoiden edunvalvonta: hyväksyttiin
sellaisenaan.
Tapahtumat:
Hannupekka Kinnunen tiedusteli miten kulttuuritoimintaa on Puolueessa
ajateltu edistää ja tarkoitetaanko kohdalla esimerkiksi leffailtoja. Sanna
Nikkasen näkemyksen mukaan leffailtoja järjestetään jo tarpeeksi JyYK:in ja
Kampus Kinon toimesta, johon Lemetyinen jatkoi kohdan tarkoituksen olleen
tukea toimintaa, jos siihen ilmenee halukkaita osallistujia ja ideoita. Jarno
Miettinen ehdotti toimintasuunnitelman viimeisen lauseen loppuun lisäystä:
’’..sekä kulttuuritapahtumia jäsenistön toiveiden mukaan, jos halukkaita
järjestäjiä Puolue ry:n keskuudesta löytyy’’. Hannupekka Kinnunen kannatti
muutoksen tekemistä. Myös hallitus tuki muutosta.
Ulkosuhteet: Marko Kainulainen tiedusteli, miksi erityisesti JyYK ja JEN ovat
kirjattuna toimintasuunnitelmaan. Lemetyinen viittasi aiempaan
onnistuneeseen yhteistyöhön järjestöjen kanssa ja huomautti myös molempien
järjestöjen poliittisesta sitoutumattomuudesta. Jarno Miettinen jatkoi
keskustelua tiedustelemalla näin tarkan kirjaamisen tarpeellisuutta, joka
mahdollisesti rajoittaisi monien muiden potentiaalisten yhteistyökumppanien
valintaa. Suvi Lemetyinen esitti, että kohta kirjattaisiin toimintasuunnitelmaan
muodossa: ’’ Näiden lisäksi yhteistyökumppaneiksi hallitus voi harkita
esimerkiksi…’’. Marko Kainulainen ehdotti koko lauseen poistamista. Elmo
Kalvas kannatti esitystä ja ehdotti koeäänestystä, jonka tuloksena lause
päätettiin poistaa toimintasuunnitelmasta.
Liikunta- ja ympäristösektori: Esa Lappalainen huomautti, että kohdassa ei
kuvailla lainkaan aiemmin järjestettyä liikuntatoimintaa ja ehdottaa viimeiseen
lauseeseen muutosta: ’’Liikuntatapahtumien, kuten esimerkiksi tiedekunnan
liikuntavuorojen ja lenkkisaunojen järjestämistä tulee jatkaa’’. Veera Ylimaunu
tiedusteli mahdollisuutta hakea JYY:n liikunta-avustusta. Moona Kuukka
vastasi avustusta varten tarvittavan isomman konseptin tapahtuman, kuin
mitä Puolue on järjestänyt, mutta näki hakemisen mahdollisena
tulevaisuudessa. Otso Salvi huomautti, että liikunta-avustusta on aiemmin
haettu esimerkiksi keilailuiltaa varten, joten kynnyksen ei pitäisi olla korkea.
Tähän Veera Ylimaunu jatkoi, että liikuntavaliokunnan kokouksessa oli

kannustettu hakemusten tekemiseen. Marko Kainulainen ehdotti
toimintasuunnitelmaan kirjattavan, että lenkkisaunan tyyppisiä tapahtumia
pyritään kehittämään ja kannatti Lappalaisen tekemää muutosehdotusta
tämän lisäyksen kanssa. Lemetyinen huomautti, että esimerkiksi uusia
liikuntavuoroja voi olla vaikea saada ja siksi sitä ei tulisi kirjata
toimintasuunnitelmaan. Keskustelussa nousi esiin myös aiemmin suunniteltu
paintball-tapahtuma, jonka suunniteltua ajankohtaa Otto Laurila tiedusteli
liikuntavastaava Moona Kuukalta. Kuukka kertoi tapahtuman järjestämisestä
tehdyn kyselyn lähettämisestä Puolueen sähköpostilistalle.
Kohta avattiin myöhemmin uudelleen Hannupekka Kinnusen pyynnöstä, sillä
hän halusi tiedustella mahdollisuutta hankkia JYY:ltä viljelypalsta Puolueelle.
Marko Kainulainen tuki ehdotusta, mutta sitä ei kirjattu toimintasuunnitelmaan
Suvi Lemetyisen huomautettua, että toteutettavissa olevat jäsenistön
toimintaehdotukset on aina toteutettu.
Tiedotus ja informaatio: Jukka-Pekka Ronkainen tiedusteli, onko Puolue ry:n
nettisivujen kävijämääristä tietoa ja pohti sivujen uudistamisen tarvetta, jos
vaikkapa Facebook-yhteisö tavoittaa jäsenistöä paremmin. Lemetyinen kertoi,
ettei kävijämääristä ole tilastointia, mutta että sivusto on useilla säännöllisessä
käytössä ja näki, että sivun tulisi antaa hyvä kuva yhdistyksestä ulkopuolisille.
Hannupekka Kinnunen ehdotti vapaamuotoista käsien nostamista sivuston
käyttäjäaktiivisuudesta, josta kävi ilmi, että suuri osa jäsenistöstä käyttää
sivustoa harvoin. Marko Kainulainen kyseenalaisti uudistuksen tarpeellisuuden,
jos se ei lopulta lisää sivun käytettävyyttä, mutta alleviivasi tietojen
päivittämisen tärkeyttä. Lemetyisen mukaan sivujen alasajo ei ole tarpeellista,
mutta sivustosta olisi saatava helpommin päivitettävä, jotta uutta tietoa
saataisiin lisättyä helposti ja aktiivisesti. Hannupekka Kinnusen ja Marko
Kainulaisen ehdotuksesta ensimmäisen lauseen loppuun lisätään hallituksen
selvittävän mahdollisuuksia nettisivujen modernisoimiseksi.
Ainejärjestön tunnukset ja perinteet: hyväksyttiin sellaisenaan.
Julkaisut: Hannupekka Kinnunen ehdotti toimintasuunnitelmaan muutosta,
jonka mukaan yhdistys jatkaisi kahden lehden julkaisua vuodessa. Lemetyinen
huomautti, että kevään numeroon saadaan rahoitus valtio-opin oppiaineelta,
mutta syksyn numeron Puolue kustantaa itse, joten voi olla, ettei julkaisuun
ole taloudellisia mahdollisuuksia, jonka takia kohtaa ei tulisi muuttaa.
Lemetyisen puheenvuoron jälkeen Kinnunen muutti ehdotustaan muotoon:
’’Talouden salliessa yhdistys julkaisee vuonna 2012 kaksi numeroa, mutta
vähintään yhden numeron Puolueohjelma-lehteä’’. Tämän jälkeen Kainulainen
huomautti, että päätoimittajien löydyttyä lehden kokoaminen käy helposti.
Jukka-Pekka Ronkainen kannatti myös kahden lehden julkaisua taloudellisten
ja päätoimittajien resurssien niin salliessa, sillä se aktivoi uusia jäseniä, sekä
tutustuttaa uusia ja vanhoja toimijoita. Keskustelun tuloksena hallitus päätti
tehdä muutoksen toimintasuunnitelmaan ja Hannupekka Kinnunen veti
muutosehdotuksensa pois.

Uudet opiskelijat, vaihto-oppilaat ja alumnit: hyväksyttiin sellaisenaan.
Talous, varainhankinta ja hallinto: Miettinen teki muutosehdotuksen sanan
’pääoma’ vaihtamiseksi ’rahaksi’ ja tiedusteli miksi toimintasuunnitelmaan on
kirjattu yhdistyslain mukainen toiminta, sillä toiminnan tulee luonnollisesti olla
lainmukaista ilman toimintasuunnitelmaan kirjaamistakin. Lemetyinen kannatti
sanamuutosta ja ehdotus hyväksyttiin, jonka jälkeen jatkoi, että vanhoissa
tilinpäätöksissä on ilmennyt ongelmia, minkä takia lainmukaisuuteen tulisi
jatkossa kiinnittää erityistä huomiota. Miettinen jatkoi keskustelua
tiedustelemalla onko hallituksella jo tieto epäkohdasta yhdistyksen säännöissä,
koska sääntöjen tarkistuttaminenkin on kirjattu suunnitelmaan. Lemetyinen
kertoi, ettei sääntöjä ole rekisteröity uudelleen useaan vuoteen tehdyistä
sääntömuutoksista huolimatta, joten tämänhetkiset säännöt eivät ole
asianmukaisesti voimassa. Puolue siis noudattaa aikaisemmin tehtyjä
sääntömuutoksia, mutta säännöt tulee myös päivittää patentti- ja
rekisterihalitukseen.
Suuntaa-antava toimintakalenteri vuodelle 2012: Kinnunen tiedusteli
miksi hallituksen sisäiset hallituksenvaihtobileet on kirjattu
toimintasuunnitelmaan ja Lemetyinen vastasi ajatuksena olevan, että myös
jäsenistö voisi jossain vaiheessa iltaa osallistua juhliin. Kohta hyväksyttiin
sellaisenaan.
8.

Vuoden 2012 talousarvion esittely ja hyväksyminen

Rahastonhoitaja Emmi Pakarinen esitteli laatimansa talousarvion vuodelle
2012. Hannupekka Kinnunen tiedusteli, oliko talousarvio tehty yhden vai
kahden Puolueohjelma-lehden julkaisu mielessä. Suvi Lemetyinen kertoi arvion
perustuvan kahden lehden julkaisulle. Talousarvio hyväksyttiin sellaisenaan.
9.

Jäsenmaksu

Suvi Lemetyinen tiedusteli näkikö jäsenistö tarvetta muutokseen. Koska sitä ei
löytynyt, jäsenmaksua ei muutettu.
10.

Hallituksen valinta vuodelle 2012
10.1

Puheenjohtajan valinta

Suvi Lemetyinen ehdotti Juuli Viljasta, joka suostui ehdolle. Miettinen
tiedusteli, eikö ole erikoista jos hallitus esittää puheenjohtajaksi jäsentään ja
Kainulainen halusi tietää oliko Viljanen koko hallituksen kannattama ehdokas.
Lemetyinen korjasi tehneensä esityksen yksityishenkilönä, ei hallituksen
puheenjohtajana. Tämän jälkeen Janne Lintilä ehdotti Meeri Haapakoskea
puheenjohtajaksi, joka suostui myös ehdolle. Joonatan Virtanen toivoi

mahdollisuutta yleisökysymyksille, johon kokouksen puheenjohtaja Könttä
suostui. Vastaehdokkaat poistuivat salista kokouksen pyynnöstä toistensa
esittelyjen ajaksi tasapuolisuuden takaamiseksi. Tämän jälkeen jäsenistö sai
esittää yleisiä kysymyksiä ehdokkaille. Keskustelun päätteeksi Miettinen
ehdotti avointa äänestystä. Koska puheenjohtaja Joonas Könttä ei nähnyt
asiassa laillista ongelmaa, ehdotus hyväksyttiin. Ääntenlaskijat Salmi ja
Peltonen jakoivat jäsenistölle äänestyslaput, joiden luovuttamisen jälkeen
äänestäneiden tuli poistua salista asian mukaisesti. Puheenjohtajaksi valittiin
Meeri Haapakoski äänin 23-21.
10.2

Varapuheenjohtajan valinta

Suvi Lemetyinen ehdotti Juuli Viljasta varapuheenjohtajaksi, joka suostui
ehdolle. Koska muita ehdokkaita ei käynyt ilmi, tehtävään valittiin Viljanen.
10.3

Hallituksen jäsenten valinta

Hallituksen jäseniksi valittiin vuodelle 2012 äänestyksen jälkeen Veera
Ylimaunu, Laura Forssell, Emmi Pakarinen, Marjukka Mattila, Petteri
Paulaharju, Atte Koskinen, Joni Toro ja Otto Laurila. Ehdolla olivat näiden
lisäksi vielä Elmo Kalvas ja Eetu Heiska. Kokouksen puheenjohtaja Könttä
muistutti, että järjestön hallituksen kokoukset ovat kaikille avoimia ja hallitus
tarvitsee varmasti aina aktiivisia ihmisiä mukaan hoitamaan asioita.
11.

Puolueohjelma

Hannupekka Kinnunen tiedusteli ketkä olisivat kiinnostuneita päätoimittamaan
lehteä. Halukkaiden päätoimittajien löydyttäessä kahden numeron julkaisu olisi
mahdollista. Suvi Lemetyinen asettui käytettäväksi ja Hannupekka Kinnunen
ehdotti Okko Huopaista. Molemmat valittiin tehtävään.
12.

Toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

Suvi Lemetyinen ehdotti toiminnantarkastajaksi Ville Pekkalaa, joka oli
aiemmin antanut suostumuksensa tehtävään. Varatoiminnantarkastajaksi
Lemetyinen ehdotti Nette Lehtistä, joka myös suostui tehtävään. Muita
ehdotuksia ei ilmennyt,joten Pekkala ja Lehtinen valittiin.
13.

META

Tapahtumavastaava Sanna Nikkanen muistutti torstaina 8.12 järjestettävistä
Puolueen pikkujouluista. Hannupekka Kinnunen lupasi yrittää saada uuden
Puolueohjelman näytille pikkujouluihin.
14.

Kokouksen päättäminen

Kokouksen puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.47.

Joonas Könttä
puheenjohtaja

Laura Forssell
sihteeri

Aino Salmi
pöytäkirjatarkistaja

Annina Peltonen
pöytäkirjantarkistaja

