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Ravintola Sohwin kabinetti

Kirsi Kiviniemi Svenska Klubben Puheenjohtaja
Iina Julkunen Taberna Latina Rahastonhoitaja
Miika Hämynen Astérix
Maija Kiviranta Sputnik
Marika Inkilä Sputnik poistui kohdan 6 käsittelyn aikana
Lotta Hyvärinen Sturm und Drang
Milja Lehtiniemi Magna Carta
Johanna Kujanpää Sane
Tuomo Sipola Taberna Latina
Sanni Marjanen Sturm und Drang

 1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen kello 16.03.

 2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, pöytäkirjantarkastajat ja 
tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

Puheenjohtajaksi valittiin Kirsi Kiviniemi.
Sihteeriksi valittiin Miika Hämynen.
Pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi valittiin Sanni Marjanen ja 
Lotta Hyvärinen.

 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Kokous oli kutsuttu koolle yli viisi päivää ennen kokousta, joten kokous 
on laillisesti kutsuttu koolle.

 4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
Poistettiin  kohdat  5  (esitetään  tilinpäätös,  vuosikertomus  ja 
tilintarkastajien lausunto), 6 (päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta 
ja  vastuuvapaudenmyöntämisestä  hallitukselle  ja  muille 
vastuuvelvollisille)  ja  7  (vahvistetaan  toimintasuunnitelma,  tulo-  ja 
menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus), koska kokouksessa 
vasta  valitaan  ensimmäinen  uusien  sääntöjen  mukainen  hallitus. 
Siirrettiin kohta 8, ”valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet” 
kohdaksi 6.
Lisättiin  kampuskuulumiset  (kohta 5),  tapahtumat (kohta 8)  ja  raha-
asiat (kohta 9).
Esityslista hyväksyttiin muutoksineen.

 5 Kampuskuulumiset
Astérix oli järjestänyt Beaujolais Nouveau -illan 18.11. Noin 40 ihmistä 
oli  saapunut  paikalle  ja  kehuja  oli  sadellut.  Pikkujoulut  ovat  tänään 
1.12.
Sputnikin  pikkujoulut  olivat  olleet  keskiviikkona  24.11.  Ilokivessä. 
Tarjolla oli ollut puuroa ja ohjelmaa.



Magna  Cartalla  ei  ollut  ollut  mitään  suurta  ohjelmaa  edellisen 
kokouksen  jälkeen.  Magnan  pikkujoulut  pidetään  2.12.  Opinkiven 
saunalla.  Tarjolla  on  ruokaa,  glögiä  ja  pipareita  kahden  euron 
nimellisen sisäänpääsymaksun hintaan.
Sanen fuksit olivat järjestäneet pikkujoulut edellisviikolla opinkivellä ja 
kivaa  oli  ollut.  Sanelaiset  olivat  myös  käyneet  Helsingissä  Osman 
(suomen  opiskelijoiden  Suomen  kattojärjestö)  tapaamisessa. 
Ohjelmassa oli ollut kokous, pari saunailtaa, brunssi ja luento. Meininki 
oli ollut hyvä.
Taberna Latinan Saturnalia-juhla oli ollut jo ennen edellistä kokousta, 
sen  jälkeen  ei  ole  tapahtunut  mitään.  Tabernalaiset  suunnittelevat 
täsmäiskuja  värvätäkseen  lisää  aktiiveja,  pieni  (epätoivoinen) 
rekrytointi on käynnissä vallanvaihtoa varten.
Sturm  und  Drangilla  on  myös  pikkujoulut  2.12.  Fuksit  järjestävät 
tapahtuman  Lillukassa.  Seuraava  kokous  on  viikolla  49.  SuD  on 
yrittänyt  suostutella  Pakkanen-Kilpiää,  että  voisivat  tehdä 
lehtihuoneestaan  mukavamman.  Miika  muistutti  Astérixin  kaapista. 
Maanantaina  29.11.  SuD  oli  perinteiseen  tapaan  ollut  norssilla 
leipomassa saksalaisia joululeivonnaisia.
Miika muisti, että La Stradalla oli ollut pikkujoulut 30.11.
Klubben oli pitänyt 50-vuotisjuhlat, pikkujoulut ja Lucia-juhlan samaan 
aikaan 23.11. Ihmisiä oli ollut kivasti. Ainejärjestö kokoustaa seuraavan 
kerran viikolla 49.

 6 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
Todettiin,  että  hallituksen  toimikaudeksi  määrittyy  1.1.2011–
syyskokous 2011.
Puheenjohtajaksi valittiin Miika Hämynen.
Sihteeriksi valittiin Iina Julkunen.
Rahastonhoitajaksi valittiin Kirsi Kiviniemi.
Koulutuspoliittiseksi vastaavaksi valittiin Miika Hämynen.
Tapahtumavastaavaksi valittiin Sanni Marjanen.
Varapuheenjohtajaksi valittiin Johanna Kujanpää.
Muut hallituksen jäsenet: Maija Kiviranta ja Milja Lehtiniemi.
La Stradalta  ei  ollut  ketään paikalla,  joten sovittiin  että  La Stradan 
hallitusjäsen hyväksytään seuraavassa kokouksessa.

 7 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa
Paikalla ei ollut kuin yksi hallituksen ulkopuolinen henkilö, ja häntä ei 
kiinnostanut tehtävä. Asia jätettiin pöydälle.

 8 Tapahtumat
Sitsit pidettiin 24.11. Kharmassa. Tapahtuma sujui ihan hyvin ja kesti 
vähän yli  kymmeneen kun oli  niin  hauskaa,  mutta  yliajalle  meno ei 
haitannut.  Yhteensä  72  ihmistä  tuli  paikalle,  suurin  osa  on  tainnut 



maksaa, joskin maksaneiden määrää ei ole vielä laskettu. Lasku tulee 
Magna Cartan Maija Kärjelle, joka toimittaa sen YK:lle.
Keskusteltiin, pitäisikö keväällä järjestää sitsejä, esimerkiksi Linkin ja 
Dumpin kanssa. Sovittiin, että Sanni ottaa yhteyttä ko. ainejärjestöihin. 
Puhuttiin,  että  Magnan  Osku  Haapasaari  osaa  kertoa  perinteisistä 
megasitseistä lisää, koska oli niitä järjestämässä edelliskerralla. Myös 
Miljaa kiinnostaa auttaa.
Puhuttiin  tanssiaisista.  Todettiin,  että  koska  Lozzi  on  vähän  turhan 
tuttu  kaikille  kieltenopiskelijoille,  Aalto-sali  on  paljon  parempi 
järjestämispaikka.  Ongelmaksi  muodostunevat  astiat,  joita  saadaan 
jonkin  verran  varmasi  JYY:ltä,  mutta  esim.  mukeja  ei  ole  tarpeeksi 
sadan  hengen  kestittämiseen.  Astérixillä  on  36  viinilasia.  Mietittiin 
JYY:n tappiontakuun hakemista.
Tanssiaisia  ennen  järjestettäisiin  lyhyt  tanssikurssi  esim.  YK:n 
sählyvuorolla.  Marika  Inkilä  oli  kysynyt  liikunnalla  opiskelevalta 
kaveriltaan, voisiko hän mahdollisesti auttaa, ja hän oli suostunut.
Päätettiin,  että  tanssiaiset  järjestetään  Aalto-salissa  10.2.2011  ja 
hinnaksi  tulisi  noin  15  euroa  /  henkilö.  Tapahtuma  olisi  avoin 
kieltenopiskelijoille,  jotka saavat  ottaa  avecin  ulkopuolelta.  Puhuttiin 
myös ilmoittautumisen käytännön järjestelyistä.

 9 Raha-asiat
Miikalla oli mukanaan myöhästymislasku YK:n fuksipasseista, joka oli 
maksettu jo kauan aikaa sitten.
YK  on  nyt  ostanut  kaikki  sillä  olevat  haalarimerkit  ainejärjestöiltä. 
Tästä  eteenpäin  ei  tarvitse  tilittää  ainejärjestöille  merkkimyyntien 
jälkeen  mitään.  Merkkien  ostamiseen  kului  531  euroa.  SuD  tilaa 
myöhemmin merkkejä, joita voidaan myydä myös YK:lle.
Tilillä on tällä hetkellä 1974,31 euroa, joista lähtee vielä sitsikulut.
Astérixilta tulee avustushakemus (50 euroa) Beaujolais Nouveau -illan 
kuluja varten jälkikäteen, Miika tekee sen seuraavaan kokoukseen.

 10 Muita esille tulevia asioita (META)
Sanni  kysyi,  voiko  YK:n  verkkosivuille  laittaa  lisätietoja  uudesta 
hallituksesta. Miika hoitaa nettisivujen ylläpitoa, kaikki kyllä onnistuu.
Pörssi ja Dumppi oli järjestänyt illanvieton ainejärjestöaktiiveille. P&D 
oli  yrittänyt  aktivoida  muitakin  ainejärjestöjä  järjestämään  listoja 
edarivaaleihin,  koska  70%  JYY:n  edustajistosta  koostuu 
puoluepoliittisista ryhmittymistä. Yliopiston hallituksessa toimiva Juha 
Lintula  oli  laskelmoinut,  että  kieltenlukijat  voisivat  saada  kolmekin 
edustajaa  edariin.  Miika  sanoi,  että  myös  Astérixin  puheenjohtaja 
Karim Aissa Baccouche (joka myös ainoana kieltenopiskelijana toimii 
edarissa  tällä  hetkellä)  oli  ehdottanut  YK:n  listaa  edariin  2011. 
Mietittiin,  että  keväällä  pitää  aloittaa  käytännön  järjestelyt.  Tuomo 
pohti, tulisiko YK:n listan ongelmaksi se, että sen jäsenien mielipiteet 
näyttäisivät liikaa YK:n mielipiteiltä.



Varajohtajan  tapaaminen  pidetään  10.12.  Palautetta  on  pyydetty 
opiskelijoilta ja kehotetaan pyytämään edelleen.
Yliopiston  rehtori  oli  järjestänyt  Student  Life  -seminaarin  29.11.  ja 
Magna  Cartan  Petra  Niskanen  sekä  Lotta  olivat  olleet  paikalla. 
Tapahtuma  oli  kuulemma  ollut  ”aivan  turha”;  rehtori  oli  pitänyt 
avajaispuheen  ja  häipynyt  oltuaan  paikalla  noin  viisi  minuuttia. 
Työpajoissa  oli  ollut  hyviä  ideoita  opiskelijoiden  hyvinvoinnin 
kehittämiseen, mutta muuten käytäntö oli jäänyt epäselväksi. Rehtori 
antaa rahoitusta  Agoran holviin ja  johonkin Liikunnan juttuun;  kaksi 
kohdetta  saa  kerrallaan  rahoitusta,  tällä  kertaa  mahdollisesti 
mediaseksikkäämmät kohteet. Myös opiskelijaportaalia oli mietitty, ja 
ihmeteltiin, miten se eroaa Isasta. JYY:n koposihteeri Hannu Heikkilä 
oli  puhunut pj-klubilla,  että kaikkia konseptin mahdollisuuksia pitäisi 
hyödyntää kehitysmielessä.
Fuksipassit kerätään pois viikolla 49.
Puhuttiin  myös  laitoskokouksesta,  joka  oli  ollut  24.11.  Siellä 
opiskelijoita olivat puhuttaneet mm. englannin opiskelijoiden vaikeudet 
kurssi-ilmoittautumisten kanssa. WLAN-adressiin oli kerätty lisää nimiä 
henkilökunnasta.  Keskusteltiin  myös  koulutusstrategiasta  ja 
poissaolokäytänteistä,  jotka  menevät  laitosneuvostoon  päätettäväksi 
8.12.
Sturm und  Drangia  kiinnostaa  järjestää  keväällä  alumnipäivät,  jossa 
laitokseltamme  jo  valmistuneet  ihmiset  tulisivat  kertomaan,  miltä 
työelämä  on  näyttänyt.  SuD  pyysi  muita  mukaan.  Puhuttiin,  että 
mietitään tätä asiaa lisää keväällä.

 11 Seuraava kokous
Päätettiin järjestää ensimmäinen kokous uuden hallituksen vetämänä 
19.1.2011  kello  16.00  Ilokiven  hallituskabinetissa.  Puhuttiin,  että 
otetaan mukaan evästä nyyttärimielessä.

 12 Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen kello 17.41.

Kirsi Kiviniemi Miika Hämynen
Puheenjohtaja Sihteeri

Sanni Marjanen Lotta Hyvärinen
Pöytäkirjantarkastaja Pöytäkirjantarkastaja
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