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Justus ry/rf 

Hallituksen kokous 1/19 

 

Aika:   10.01.2019 

Paikka:   Pitkäkatu 28, 65100 Vaasa, Tammipiha 4. krs 

__________________________________________________________________________ 

Läsnä:   Markus Petman (puheenjohtaja)  
   Jenny Loikas (sihteeri) 
   Oona Niemi 

Alisa Nyyssönen 
Anna Majala  
Nicole Tuomola  
Suvi-Maaria Westerlund 
Toni Tähtinen 
Olli Jylhänlehto 
Jonas Holm 

 

Poissa:     
__________________________________________________________________________ 

Esityslista  

1 § Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Markus Petman avasi kokouksen kello 16.04. 

2 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

3 § Puheenjohtajan, sihteerin, kahden ääntenlaskijan ja kahden 
pöytäkirjantarkastajan valinta 
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Tehtäviin valittiin henkilöt seuraavasti: 

 

Puheenjohtaja:  Markus Petman 

Sihteeri:   Jenny Loikas 

Ääntenlaskijat: Nicole Tuomola Jonas Holm 

Pöytäkirjatarkistajat: Anna Majala Olli Jylhänlehto 

 

4 § Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksyttiin. 

 

5 § Ilmoitusasiat 

Me ollaan hallitus jee!<3 

Mahdollisen viiniklubin esittely. Lupa järjestää.  

Perjantaina (11.1.2019) OVVS kokous.  

 

6 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.  

 

7 § Varapuheenjohtajan valinta 

Ehdotettu Tonia. Toni Tähtinen valittu varapuheenjohtajaksi.  

 

8 § Nimenkirjoitusoikeudet 

Puheenjohtajalla, varapuheenjohtajalla, sihteerillä ja talousvastaavalla oikeudet. 

 

9 § Jäsenkysely 

Justuksen tapahtumiin osallistuminen olisi ”mielekkäämpää”, entistä useampi haluaisi 
osallistua (vähemmän ”harvoin” vastauksia kyselyyn). 

Suurin kiinnostus kohdistuu alkoholillisiin tapahtumiin. Ekskursiot ja matkat yhtä suosittuja. 
Myös asiapitoiset tapahtumat kiinnostavat, lisää tulossa. Esimerkiksi EY ekskursio tulossa.  
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81% oli sitä mieltä, että Justus järjestää tarpeeksi alkoholittomia tapahtumia. Yritetään 
kuitenkin järjestää lisää. Myös urheilutapahtumia tulossa lisää. Leffailtoja ja kisakatsomoita 
toivottu. 

Mahdollisesti lisää yhteistöitä/tapahtumia muiden ainejärjestöjen kanssa.  

Tammipihalla pääsääntöisesti hyvä tunnelma. Pidetään Justus tasa-arvoisena ainejärjestönä. 
Myös häirintään tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota, nolla toleranssi häirintään. 

HYY:n jäsenedut hieman epätiedossa, otetaan selvää ja infotaan muillekkin. 

Justuksen sivuilla olevaa tapahtumakalenteria yritetään tänä vuonna päivittää aktiivisemmin.  

Nettisivut kaipaavat päivitystä.  

Alumnitoimintaa voisi aktivoida tänä vuonna.  

Kierrätyksen kanssa pitää skarpata. Esimerkiksi pullojen kierrätys tarpeen.  

Justus on täydellinen<3! 

 

10 § Alustavan vuosikalenterin suunnittelu 

Tammikuu 

• 11.1 Kaatajaiset 
• 15.1 Haalarikastajaiset 
• 16.1 Haalarimerkkien ompeluilta 
• 25. 1 Esittely klo 14.30-16.00 
• Vk 4 Bergen 
• 29.1 alkaa yhteistyöneuvottelut Helsingissä (29.1-31.1.2019) 

Helmikuu 

• Lakimiesliiton yhteiselin alustavasti 8.2. 
• Kahdet messut 
• Pikkulaskiainen 
• Ystävänpäiväsitsit 13.2 
• Mahdollisesti styssesitsit 
• Lakimiesliiton työnhakuseminaari 
• VYY:n vuosijuhlat ja VYY:n etikettikurssi 
• Viikolla 8 poikkarit  
• Viikolla 9 Boom City Approt 

Maaliskuu 

• Judican vuosijuhlat 
• Maaliskuulle suunniteltu EY:n ekskursiota 
• Comedian c-sählyt 
• Viikolla 13 Lex KV-viikko ja Lex vuosijuhlat 
• Viikolla 13 Pampas, torstaina 28.3 sitsit 
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• Viikolla 13 Ylioppilaskuoron pääsiäiskonsertti 

Huhtikuu 

• Wyky päivät (Wyky sitsit, Wyky päivä ja Wyky sillis) 
• Pykälän KV-viikko ja vuosijuhlat + Sillis 
• Valmennuskurssi alkaa huhtikuussa (kirjat tulee 10.4.) 
• Vappu alkaa 17.4. (Wapinan julkkarit, eli Vaasan vappu alkaa) 
• Viikolla 17 Vappusitsit (tiistaina) ja VYY:n lyyrajaiset  
• 30.4. Vappu Hoviskalla 
• Huhtikuussa sääntömääräinen kevätkokous, päivä ei vielä tiedossa 

Toukokuu 

• 1.5. Vappubrunssi 
• Oikkari tekee hyvää, liiton tapahtuma (mahdollisesti) 
• Roskispäivä (mahdollisesti) 
• Valmennuskurssi loppuu (pääsykoe 14.5.) 

Kesäkuu 

• Kesämatka 

Heinäkuu 

• LOMA 

Elokuu 

• Liiton arkki 
• Fuksit tulee elokuun lopulla (26.8.), fuksitapahtumia 
• 30.8 perjantaina hallituksen esittely + lauluilta 

Syyskuu 

• Syysmatka 
• Kastajaiset 
• Phörsta sitsit 
• Lakimiesliiton esittely 

Lokakuu 

• Codex, Artikla, Stadga 
• Fuksien ekskursiot 
• Beer Pong turnaus 

Marraskuu 

• Justuksen oma KV-viikko ja vuosijuhlat<3 
• Sääntömääräinen syyskokous ja uuden hallituksen valinta 
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Joulukuu 

• Lillajul sitsit 
• Uuden hallituksen perehdytys 

Ympärivuoden: KV-viikot, alumnilounaat, yhteistyötapaamiset, kokoukset tiedekunnan kanssa 
jne. 

 

11 § Hallituskuvat ja hallituspaidat 

Hallituskuvat 15.1. klo 13. 

Mennään samanlaisilla paidoilla kuin viime vuonna.  

 

12 § Yhteistyöneuvottelut 

Alustava aikataulu käyty läpi (kohdassa 10 §) 

 

13 § Valmennuskurssi 

Suunnittelupalaveri tulossa ja Olli tehnyt alustavan aikataulun. Etäpaketti tulossa. 
Materiaalien tulostukseen olisi hyvä saada sponsori, Granossa kallista.  

Muutama valmennuskurssikerta ennen kirjojen tuloa, esimerkiksi vastaus- ja lukutekniikan 
opetusta yms. 

Ilmoittautuminen kurssille aukeaa ensi viikolla.  

 

14 § Toimikunnat ja toimihenkilöt 

Ex nunciin porukkaa. Jonas voi laittaa haun Facebookkiin.  

JustUs -toimikunta kasaan mahdollisimman nopeasti. Vuosijuhlatoimikunta, 
valmennuskurssin ”etäpaketinteko toimikunta” ja valmennuskurssitoimikunta sen jälkeen. 

Urheiluvastaava hakuun tammikuun aikana. Vice int.sek. hakuun myöhemmin.  

 

15 § Ystävänpäiväsitsit 

Justus- Warrantti sitsit 13.2 Dompalla. Dompalle pääsee 120 sitsaamaan (mahdollisesti 60 
justuslaista sekä 60 warrantilta).  
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16 § Oikeusapu 

Oikeusaputoimiston tyyppinen ”homma” pystyyn. Nettisivuille infoa ja mainoksia. Mukaan 
haluaville haku pystyyn. Mukana olijoille opintopisteitä (ei palkkaa). 

 

17 § Budjettiesitys 2018 

Suvi muuttanut Elinan tekemää valmennuskurssin osalta (siitä odotettavissa enemmän 
tuloja). Myyntiä ja muita kuluja on myös lisätty. 

Edustuskuluissa vielä selvitettävää.  

 

18 § Kulukorvaukset 

Int.sekin kulukorvaukset ensi kokouksessa. Tonin kulukorvauksia selvitetään vielä (matkat 
kokouksiin ja messuille). 

Puheenjohtajalle korvataan lähtökohtaisesti kaikki.  

 

19 § Kevätmatka 

Suunniteltu huhtikuun ensimmäiselle viikolle. Noin 2-3 päivää. Meno-paluu lennoilla.  

Mahdollisesti joitain kivaa paikallisten oikkareiden kanssa, esimerkiksi sitsit tms. 

 

20 § Häirintäyhteyshenkilön valinta 

Häirintäyhteyshenkilöiksi valittiin Oona Niemi ja Jonas Holm. Ilmoitetaan asiasta vielä 
Facebookissa ja sähköpostilla.  

 

21 § Opintokysely 

Toni tehnyt alustavan kyselyn. Ajatuksena laittaa kaksi kertaa vuodessa kysely.  

 

22 § Käyttäjätunnukset 

Käytiin läpi Facebook käyttäjätunnukset/ ryhmät. Facebookissa Justus sivustolle (eli sivustolle 
josta voi tykätä, ei Justus ryhmä) julkaistaan vain kaikki asiat jotka voivat kiinnostaa muitakin 
kuin justuslaisia. Justus ryhmään julkaistaan tapahtumat ja muut justuslaisia kiinnostavat 
asiat. Tällä voidaan selkeyttää julkaisua yms.  

Instagramiin saa julkaista enemmän sisältöä. Kaikki vastuussa instagramista.  
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23 § Ainejärjestölehtikysely 

Jonas haluaa kerätä tietoa siitä, minkälaiset aiheet kiinnostavat, mitä halutaan lukea + 
muuta lehteen liittyvää.  

 

24 § Nettisivut 

Nettisivuja pitäisi päivitellä. Olli päivittelee tänä vuonna.  

Työpaikat päivitettävä viikoittain. Uutisia, artikkeleita yms.  

Yritetään skarpata tapahtumakalenterin kanssa tänä vuonna.  

Mahdollisesti yksi mainos lisää (max. 4 mainosta sivuilla). Mainoksen hinta per vuosi pidetään 
samana.  

 

25 § Tilioikeuksien siirto 

Päätettiin, että Justuksen tavoitetilin (FI42 5670 0861 5058 97) ja käyttötilin (FI77 5670 
0820 0590 10) nykyisten käyttäjien Judith Sofia Kinnunen (xxxxxx-xxxx) ja Elina Amanda 
Sorjonen (xxxxxx-xxxx), käyttöoikeudet tileihin poistetaan. Näin ollen nykyisten käyttöoi-
keuksien tilalle uudet käyttäjäoikeudet kyseisiin Justuksen käyttö- ja tavoitetileihin saavat 
Markus Petman (xxxxxx-xxxx) ja Suvi-Maaria Westerlund (xxxxxx-xxxx). 

Nykyisiltä käyttöoikeuksien haltijoilta on kysytty suostumus oikeuksien poistamiseen. 
Alkaneella toimikaudella (2019) Markus Petman ja Suvi-Maaria Westerlund saavat täydet 
käyttöoikeudet käyttö- ja tavoitetiliin. Käyttöoikeudet ovat voimassa molempien kohdalla 
toistaiseksi. Puheenjohtaja Markus Petman ja talousvastaava Suvi-Maaria Westerlund 
menevät pankkiin hoitamaan tarvittavat toimenpiteet käyttöoikeuksien vaihtoon. 

Hankittaville pankki/luottokorteille asetetaan 2000 € vuorokausikohtaiset nosto- ja 
käyttörajat. 

Tilioikeudet siirretään Markus Petmanille ja Suvi-Maaria Westerlundille. 

 

26 § Muut esille tulevat asiat 

Puhuttiin alustavasti vuosijuhlien juhlapuhujasta ja 11.1 kaatajaisten ohjelmasta.  

 

27 § Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään torstaina 24.1.2019.  
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28 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Markus Petman päätti kokouksen kello 19:30. 

 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Markus Petman, puheenjohtaja  Jenny Loikas, sihteeri 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Anna Majala    Olli Jylhänlehto 

 


