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Aika:

6.2.2017

Paikka:

Pitkäkatu 28, 65100 Vaasa, Tammipiha, 4. krs

__________________________________________________________________________
Läsnä:

Tim Lassander (puheenjohtaja)
Viktor Kvist (sihteeri)
Kristina Holmqvist
Maija Heinonen
Maria Lilius
Jenni Talvela
Salla Sinervuo
Sofia Kinnunen
Pia-Maria Panula

Poissa:

Joonas Salminen

__________________________________________________________________________

Esityslista
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tim Lassander avasi kokouksen kello 18.01.
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
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3 § Puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden
pöytäkirjantarkastajan valinta
Tehtäviin valittiin henkilöt seuraavasti:
Puheenjohtaja:
Sihteeri:
Ääntenlaskijat:
Pöytäkirjatarkistajat:

Tim Lassander
Viktor Kvist
Salla Sinervuo ja Pia-Maria Panula
Jenni Talvela ja Kristina Holmqvist

4 § Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin esityslistaan: toimikuntien julkaiseminen kohdaksi 13 §
Esityslista hyväksyttiin.
5 § Ilmoitusasiat
Viktor ilmoitti, että hallituksen yhteisteema styssesitsiin 14.2 on cheerleading. Idea hyväksyttiin
nopeasti ja yksimielisesti.
6 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
7 § Lakimiesliiton jäsenilmoitukset
Suositeltavaa, että siirrytään sähköisiin jäsenilmoituksiin nykyisten sijaan. Ilmoittautumiset
voisi tehdä suoraan nettisivujen kautta. Ollaan mm. yhteydessä Lexiin ja kysytään, miten he
ovat hoitaneet ilmoitukset. Selvitetään myös mahdolliset kustannukset.
8 § Syksyn alustava aikataulu
Koulut alkaa maanantaina 28.8.
Justus esittely / hallitusesittely 30.8.
Justus ilta fukseille 1.9.
Tiistaina 5.9 Lakimiesliiton esittely (ELSA, VYY:n esittely)
9 § Yhteenveto yhteistyösuunnitelmista
DKCO
Alustavasti päätettiin urheilutapahtumasta, joka toimisi yritysesittelynä ja tutustumisena
toimistoon ja sen henkilökuntaan. PR-tavaraa valmennuskurssia varten. Osallistuu myös
kansainväliseen viikkoon Tapio Tourin pääjärjestäjänä; DKCO saa Tapio Tourin omiin
niminsä. Mahdollisesti urheiluoikeus seminaari/workshop tulevan vuoden aikana.
Krogerus
Valkoviiniä ja cocktail-palat vuosijuhliin. Krogerus osallistui viime vuonna vuosijuhlien
edeltävään tyttöihin etkoihin, jotka järjestettiin Havtornissa. Tuen määrä oli 500 €.
Ulkoasianvastaava hoiti tarjoilut paikalle. Sovittiin, että Krogerus antaa 40 kpl paperikassia
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valmennuskurssin avaustilaisuuteen. Puhuttiin mahdollisesta yhteistyöstä liittyen Justuksen
nettisivu-uudistuksesta. Fuksiekskursio järjestetään järjestetään perinteisesti syksyn alussa –
exkuvastaava vastuussa aikatauluista.
E&Y
E&Y oli viime vuonna mukana tukemassa Justuksen KV-viikkoa. Isännöivät poikien
vuosijuhlaetkoa – ja oli mukana 500 €. Ulkoasianvastaava hoiti tarjoilut. Neuvoteltu, jos E&Y
olisi mukana kansainvälisessä viikossa (+ poikien etkoja, sillistä) 2000 €. Otetaan yhteyttä
tarkemman ehdotuksen kanssa lähempänä kesää. Haalarimerkki valmennuskurssiin.
Roschier
Roskisryyppy vuosijuhliin. Antaa jotain valmennuskurssiin (ei tarkkoja juttuja). KV-sitsit viime
vuonna kansainvälisessä viikkossa. Roschier lupasi ottaa yhteyttä Tukholman toimistoon
liittyen Justuksen kevätmatkaan – mahdollisuus tutustua yksityiseen sektoriin. Exkursio myös
syksyllä.
Borenius
Indesign päätoimittajalle. PR-tuotteita valmennuskurssiin. Osallistui 500 € KV-viikkossa.
Borenius on mukana mahdollistamassa vuosijuhlan esiintyjän. Syksyn exkursio fukseille.
Englanninkielisistä- ja muista seminaaritilaisuuksia Vaasassa. Joku jenkkjuristi?
Kulttuuritapahtumissa myös mukana (Humorlandskampen).
Waselius&Wist
Punaviini vuosijuhliin. Oli myös halukkaita olla mukana jossain muuassa. Mukana myös
tukemassa valmennuskurssin tiloja. Pampas-sitsit. Mukana myös exkursiossa syksyllä.
Haalarimerkit fukseille 2017.
Castren&Snellman
Sopimuspohja laadittu ja hommat hoidettu. Puhuttiin 2000 € summasta, että ne olisi mukana
KV-viikossa ja vuosijuhlibussissa. Mahdollisesti myös mukana Justuksen aktiviteettikerho
(liivit).
Hannes&Snellman
Nordic Ice Bar vuosijuhliin. Halusi antaa niiden omaa kahvii meidän valmennuskurssiin.
Phörstit 50 paikkaa + luento sitä ennen. Kevätmatka Ruotsi toimistoon. Toimintatapa, että ei
ole mukana rahallisesti, vaan seminaaritilaisuuksissa yms..
Avance
Halusi olla mukana Energy Week:ssa ja muissa opiskelutilaisuuksissa. Voi myös antaa jotain
tavaraa valmennuskurssiin. Kuvauspiste vuosijuhliin. 3-kerran luentosarja?
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10 § Valmennuskurssi
Haku valmennuskurssitutoriksi alkaa kahden viikon päästä. Laitetaan ilmoitus sekä
sähköpostiin että Facebookiin.
Helmikuun loppuun mennessä lisätään ilmoituksia sosiaalisessa mediassa valmennuskurssista
ja ollaan myös yhteydessä VasaBladet:iin.
Pääsykoe on toukokuun 25 päivä. Valmennuskurssimapeista ollaan yhteydessä Codex:iin
kurssin infotilaisuuden jälkeen, jolloin tiedämme kuinka monta mappia tarvitaan.
11 § Jäsenistökyselyt
Perjantaina 10.2 Jenni ja Pia-Maria sopivat kyselyistä.
Palataan asiaan tämän jälkeen.
12 § Nettisivut
Kaksi vaihtoehtoa: joko tehdään itse veloituksetta tai tarvitaan ulkopuolista avustusta.
Päätettiin yksimielisesti, että Maria suunnittelee Justuksen seuraavat nettisivut. ☺
13 § Toimikunnat
Toimikunnat julkaistaan tiistaina 7.2.2017 sähköpostitse ja seuraavassa Ex Nuncissa.
14 § Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään tiistaina 14.2 klo. 16.30.
15 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tim Lassander julisti kokouksen päättyneeksi kello 20.05.

__________________________

____________________________

Tim Lassander, puheenjohtaja

Viktor Kvist, sihteeri

__________________________

____________________________

Kristina Holmqvist, valmennuskurssivastaava

Jenni Talvela, opintovastaava

