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Hallituksen kokous 16/19 

 

Aika:   21.11.2019 

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

__________________________________________________________________________ 

Läsnä:   Markus Petman (puheenjohtaja)  
   Jenny Loikas (sihteeri) 
   Alisa Nyyssönen 

Oona Niemi 
Nicole Tuomola 
Suvi-Maaria Westerlund 
Anna Majala 
Jonas Holm 
Olli Jylhänlehto 
Toni Tähtinen 

 

Poissa:     
__________________________________________________________________________ 

Esityslista  

1 § Kokouksen avaus  

Puheenjohtaja Markus Petman avasi kokouksen kello 16.08. 

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: 

Puheenjohtajaksi ehdotettu varapuheenjohtaja Toni Tähtistä. 

Puheenjohtaja:  Toni Tähtinen 

Sihteeri:   Jenny Loikas 

Ääntenlaskijat: Oona Niemi Markus Petman 

Pöytäkirjatarkistajat: Suvi-Maaria Westerlund Olli Jylhänlehto 

 

4 § Esityslistan hyväksyminen  

Esityslista hyväksyttiin. 

 

5 § Ilmoitusasiat 

Pojilla ollut eilen hauska ilta! Nyt väsyttää…  

Viimeinen kokous tällä kokoonpanolla.  

Oikis 2030 lähestyy! Tonilla kova haippi! 

 

6 § Edellisen kokouksen pöytäkirjan hyväksyminen 

Edellisen kokouksen pöytäkirja hyväksyttiin.  

 

7 § OVVS-yhteyshenkilö 

Tänä vuonna OVVS:ssä on istunut hallituksen opintovastaava Toni. Ei kovin toimiva käytäntö, 
esimerkiksi aika ei riitä/ei ehdi panostaa kunnolla. Ensi vuodeksi parempi perustaa ns. 
”erillinen pesti” OVVS-yhteyshenkilölle.  

 

8 § Oikeustieteen opiskelijoiden liitto / Juris studenters förbund 

Tähän asti kaikki ainejärjestöt ollut mukana. Perustamisasiakirja hyväksytään Oikis 2030-
seminaarin yhteydessä.  

Toni korosti taas sitä, että OOL ei vaikuta Lakimiesliittoon. OOL on vain uusi ”lisäys”. 
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9 § Opintokysely 

Tehdään yhteinen opintokysely (Justus, Codex ja Pykälä). Kyselyyn vastanneiden kesken 
suoritetaan arvonta. Kysely ei tule kattamaan koko syyslukukautta, koska kysely tulee 
suorittaa jo kohta.  

 

10 § Häirintäyhdyshenkilöt 

Mietittiin että Oona ja Jonas voisi jatkaa häirintäyhdyshenkilöinä, vaikka hallitus vaihtuu. 
Ovat kuitenkin käyneet koulutuksen. Infotaan/muistutellaan taas alkuvuodesta.  

Häirintäyhdyshenkilöjen vaihtuessa hallitus valitsee uudet.  

Mietittiin myös, että tapahtumiin voisi ottaa aina muutaman häirintävastaavan. Häirintään 
tulee yrittää puuttua vielä paremmin. Otetaan jo Lillajul sitseille yksi vastaavaksi.  

 

11 § Muut esille tulevat asiat 

Justus-huone pitäisi TAAS siivota... Taas aivan sotkussa… 

Puhuttiin hallituspesteistä sekä kehitysideoista koskien pestejä. Mietittiin että vaihdetaan 
kulttuurivastaavan pesti tapahtumavastaavaksi ja urheiluvastaavien pesti urheilu- ja 
kulttuurivastaavaksi.  

Käytiin läpi yrityssuhteita. Ehdotettu että saataisiin Justukseen myös (jossain muodossa ja 
jossain vaiheessa) yrityssuhdevastaava (ottaen huomioon, että Justuksen juhlavuosi 
lähenee). Pohdittiin mm. että kyseiset tehtävät voisivat sopia excuvastaavalle. Jos saisi 
vähän apukäsiä toimikunnan muodossa tms.  

Jaettiin lisäksi nakit syyskokoukseen (live feedin pitäjät yms.). 

Keskusteltiin tiedotusasioista ja vecko infon kohtalosta. Vecko infoa pitäisi kehittää. Tonilta 
idea, että vaihdettaisiin esim. kuukausitiedotteeksi. Ongelmana toki se, että kakista 
tapahtumista ei aina tiedä kuukautta ennen. Tiedotusta pitäisi keskittää, ettei olisi niin ns. 
sirpaleista.  

 

12 § Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään tiistaina 10.12.2019 klo 17.00.  

 

13 § Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja Toni Tähtinen päätti kokouksen kello 16.04. 
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_________________________________ ________________________________ 

Markus Petman, puheenjohtaja  Jenny Loikas, sihteeri 

 

 

_________________________________ ________________________________ 

Suvi-Maaria Westerlund   Olli Jylhänlehto  

 


