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Justus ry/rf
Hallituksen kokous 3/17

Aika:

26.1.2017

Paikka:

Pitkäkatu 28, 65100 Vaasa, Tammipiha, 4. krs

__________________________________________________________________________
Läsnä:

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

Poissa:

Maria Lilius

__________________________________________________________________________

Esityslista
1 § Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Tim Lassander avasi kokouksen kello 12.53.
2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirja 3/17
26.1.2017
3 § Puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden
pöytäkirjantarkastajan valinta
Tehtäviin valittiin henkilöt seuraavasti:
Puheenjohtaja:
Sihteeri:
Ääntenlaskijat:
Pöytäkirjatarkistajat:

Tim Lassander
Viktor Kvist
Jenni Talvela ja Pia-Maria Panula
Maija Heinonen ja Kristina Holmqvist

4 § Esityslistan hyväksyminen
Lisättiin esityslistaan: opiskelijaravintolat kohdaksi 12 §.
Esityslista hyväksyttiin.
5 § Ilmoitusasiat
Oliver Westerlund ehdotti, että voitaisiin pitää jonkunlainen biljarditurnaus The Clubilla
veloituksetta, jos saadaan tarpeeksi porukkaa paikalle (minimi 15 henkilöä). Poikkitieteellinen
tapahtuma on myös mahdollisuus; ensin kuitenkin kutsu justuslaisille. Sopiva päivämäärä
esimerkiksi tiistaina 28.2, tiedustellaan vielä Oliverilta jos tämä päivä sopii. Alustavasti
tapahtuma järjestetään ja ilmoittautuminen hoidetaan Facebookiin kautta.
Justus Ry/Rf sivusta tehdään virallinen kanava, missä mainostetaan Justuksen tapahtumat ja
tämän jälkeen välitetään eteenpäin ilmoitukset Facebookiin.
Kokkolan Messut 9.2 – Jenni ja Sofia osallistuu.
Fondis ehdottanut tapaamista 7.2. Kyseinen päivä ei onnistu meille. Keskiviikko 8.2 klo. 12:00
ehdotettu.
6.2 tiedekunnan kanssa tapaaminen klo. 13.00.
Ympäristösuunnitelma; miten säästetään luontoa, lajitellaan roskia yms.
• Joonas selvittää tilanteen
Kvarken cruise järjestetään syksyn alussa (ulkopuolinen järjestäjä ja mahdollinen työryhmä)
ja Suomi 100 – vuotisjuhla myös syksyllä.
6 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen
Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.
7 § Jäsenistökyselyt
Kysymyksiä liittyen Iso Pyörä – projektiin ja yleiseen toimintaan.
Jenni ja Pia-Maria laatii kyselyn ja julkaisee tämän sitten jäsenistölle.
8 § Toimikunnat
Katsotaan ensi kokouksessa, kun kaikki hakemukset ovat varmasti saapunut.
9 § Sähköpostit
Sähköpostit maksetaan todennäköisesti kuukausimaksulla – riippuu siitä kuinka monta
sähköpostiosoitetta tehdään. Suunnilleen 10 € / kuukausi jos 10 sähköpostiosoitetta.
Päätettiin, että sähköpostiosoitteita ei alustavasti hankita.
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10 § Valmennuskurssi
Ilmoituksia tällä hetkellä:
Ruotsinkielisiä 15
Suomenkielisiä 8
Tiedekunnan sivuilla ei vieläkään tietoa pääsykokeesta, joten tällä hetkellä ei voida päättää
kurssista sen enempää. Otetaan yhteyttä tiedekuntaan (ja Pykälään, koska heillä lukee
pääsykoen päivämäärä) ja hankitaan lisätietoja pääsykokeesta.
Kurssit voidaan järjestää Vasa Övningsskolanissa; alustavasti klo. 17.00 – 21.00, joten ei
pitäisi olla ongelmia.
Valmennuskurssitapahtuma järjestetään erikseen, minne halukkaat valmennuskurssitutorit
tulee osallistua ja samalla ilmoittautua mukaan.
Tilataan Codexilta taas prepkursmapit – koitetaan hakea Codexin tiloista paikan päälle.
11 § Helmikuun sitsit
Kellarikeittö ei vielä vastannut. Justuksella on 50 paikkaa.
Hallitus hoitaa siivouksen ja näyttää oikein hyvää ja mielekästä mallia.
12 § Opiskelijaravintolat
Wazacasan kanssa tullut puheeksi ja he olisivat kiinnostuneita neuvottelemaan lounaan
meille sopimushintaan. Käydään siellä tervehtimässä ja selvittämässä tilanteen.
13 § Seuraava kokous
Päätettiin, että seuraava kokous pidetään maanantaina 6.2 klo. 18.00.
14 § Hallituspaidat
Tilataan mallikappaleet.
14 § Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Tim Lassander julisti kokouksen päättyneeksi kello 14.30.

__________________________

____________________________

Tim Lassander, puheenjohtaja

Viktor Kvist, sihteeri

__________________________

____________________________

Kristina Holmqvist, valmennuskurssivastaava

Maija Heinonen, päätoimittaja

