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1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Johanna Hollström avasi kokouksen klo 16.07.
2. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous todettiin laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi, koska
kokouskutsu oli lähetetty viikkoa ennen kokousta.
3. Kokouksen asialistan hyväskyminen kokouksen työjärjestykseksi
Asialistaan
tukeminen.

lisättiin

kohta

Asialista
hyväksyttiin
työjärjestykseksi.
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4. Kokouksen kahden pöytäkirjantarkastajan valinta
Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Annika Partanen ja Maiju Lehikoinen.

5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Tarkastettiin ja hyväksyttiin 20.11.2013 pidetyn kokouksen pöytäkirja.
6. Vastuualueiden kuulumiset
Puheenjohtaja Hollström kertoi, että Patentti- ja rekisterihallitukseen on
ilmoitettu uuden hallituksen nimenkirjoitusoikeudet, joita vielä korjataan
siten, että puheenjohtaja ja talousvastaava saavat kirjoittaa nimen yksin,
sihteerillä ja varapuheenjohtajalla on nimenkirjoitusoikeus yhdessä.
Hollström muistutti 31.1.-1.2. järjestettävästä Järjestöseminaarista, jossa
tulisi osallistua vähintään oman vastuualueen sektorikoulutukseen.
Suositellaan, että osallistuttaisiin kahteen koulutukseen, joihin viimeinen
ilmoittautumispäivä on perjantaina 24.1.14. Hollström kertoi myös, että
ke 29.1.14 järjestetään kasvishallitusten saunailta Opinkivellä. Lisäksi
kevään Luovan illan päivämäärä oltiin jo sovittu 19.3.14. Specian
järjestämään koulutuspäivään 7.2. halukkaita lähtijöitä oli Tanja, Maiju,
Heli, Leena, Johanna sekä Paula. Iisa lähtee automaattisesti Speciavastaavana. Lisäksi sovittiin, että Johanna lähtee, sillä edellisenä vuonna
hän oli ainoa halukas, joka arvonnassa ei päässyt lähtemään.
Varapuheenjohtaja sekä Specia-vastaava Lehtiniemi kertoi suunnitteilla
olevasta CV-päivästä yhteistyössä Specian kanssa. Heille ehdotettu 23.1.
ei sopinut, ja Specialta ehdotettiin 4. tai 5. 2. Ehdotetaan Specialle
tiistaita 4.2. kello 16 jälkeen, jotta mahdollisimman moni pääsisi
paikalle. Veriryhmäpäivä, jolloin emileläiset halukkaat pääsisivät
yhdessä luovuttamaan verta, sovittiin alustavasti 3.2.2014.
Opinto- ja tiedevastaava Vehkakoski oli ollut Ruusupuistokokouksessa,
jonka suunnitelmat alustavasti vaikuttavat opiskelijaystävällisiltä.
Opiskelijoita on huomioitu muun muassa ryhmätyötilojen,
ainejärjeistötilojen, oleskelutilojen, kahvion sekä kasvisravintolan
suunnitelmilla. Osiin tiloista suunnitellaan myös 24/7 aukioloa.
Ruusupuisto-rakennuksen tulisi valmistua vuoden 2015 toukokuun
loppuun
mennessä.
Vehkakoski
muistutti
myös,
että
opiskelijavalintatoimikuntaan ollaan hakemassa jäsentä sekä varajäsentä.
Sopo- ja ympäristövastaava Solla oli ollut ympäristövaliokunnan
kokouksessa, jossa selvisi, että Otsoni oli voittanut ympäristökilpailun.
Emile sai ympäristödiplomin sekä ympäristömerkin. Solla kertoi myös,
että JYYn kirppis on 8.2.14 ja vaihtotori 29.1.14. Ympäristövaliokunnan
kokouksessa oli tullut esiin, että L-rakennuksen saunatilojen
kertakäyttöpefletit tuottavat paljon turhaa jätettä, joten kokouksessa
pohdittiin nimikoitujen kestopeflettien tilaamismahdollisuuksia.
Kv-vastaava Tuunila ilmoitti harmiksemme, ettei meille ole tulossa
yhtään
vaihto-opiskelijoita,
mutta
kv-toiminnassa
pyrimme
mahdollisuuksien mukaan tekemään yhteistyötä OKL:n ja
erityispedagogiikan kanssa.

Tapahtuma- ja liikuntavastaava Leikas kertoi, että maanantain
liikuntavuoroissa on ollut paljon suosiota ja toimintaa jatketaan entiseen
malliin. Leikas kertoi myös, että JYP-SAIPA jääkiekkopelistä saatiin
VMP:ltä 500€ arpajaisista Emilelle. VMP pyysi saada tietää, mihin
haluamme käyttää rahat. Suunniteltiin, että facebookiin voidaan tehdä
kysely, jossa kartoitetaan, mihin rahoja haluttaisiin käyttää.
Tapahtumaja
liikuntavastaava
Lehikoinen
kertoi
Kolmiobilesopimuksen yksityiskohdista. Lehikoinen kertoi myös, että
viikolle 8 on suunniteltu sitsejä yhdessä Jarun ja Kadettien kanssa, mutta
Escapelta odotetaan vielä vastausta. Teemana sitseillä on olympialaiset.
Tiedotus- ja yhteistyövastaava Partanen jakoi meille oppineensa Emilen
nettisivujen päivittämisestä ja keskusteltiin, että uusien hallituskuvien
ottamisesta ideoidaan iltakoulussa enemmän.
Elisa Häkkänen edustajistosta kertoi, että Noora Lukka on Emilen uusi
JYY-kummi.
7. Talousasiat
Talousvastaava Nupponen ei ollut paikalla, mutta puheenjohtaja
Hollström ilmoitti tilimme tämän hetkiseksi saldoksi n. 3100€, mutta
entisten hallituslaisten kiitos-ruokailua ei ole vielä kustannettu.
Kustannus tulee olemaan n. 15€/hlö.
8. Päätösasiat
a) Kolmiobileisiin osallistuminen ja sopimuksen hyväksyminen.
Päätettiin hyväksyä Kolmiobilesopimus.
b) Specian CV-klinikka päivään osallistuminen ja matkakulujen kustantaminen.
Päätettiin maksaa CV-klinikan Specian edustajan matkakulut.
c) Hallituksen kiitos-ruokailun kustantaminen.
Päätettiin kustantaa edellisen hallituksen kiitos-ruokailua 15€/hlö.
d) Tutkijatapaamiseen lähtijöiden tukeminen
Päätettiin tukea mahdollisia tutkijatapaamiseen lähteviä 50€:lla.
9. Muut esille tulevat asiat
Arvottiin, kuka halukkaista lähtee Specian koulutuspäivään Iisan ja
Johannan lisäksi. Arpaonni osui Maijuun.

10. Seuraava kokous
Seuraava iltakoulu järjestetään 5.2. klo 18.00. Seuraava kokous 13.2. klo
17.30.
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Johanna Hollström päätti kokouksen klo 16.58.
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