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1. Kokouksen avaaminen
Puheenjohtaja Järvi avasi kokouksen kello 20.12.
2. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
3. Esityslistan hyväksyminen työjärjestykseksi
Hyväksyttiin esityslista kokouksen työjärjestykseksi muutoksin. (Liite 1)
4. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja Järvi kehotti ottamaan jonkinmoista ravintoa. Kiitettiin Järveä ravinnosta.
Onniteltiin Järveä tämän syntymäpäivän johdosta.
Kehuttiin opintovastaava Teittisen puheenvuoroa.
Järvi kiitti syntymäpäivälahjastaan.
Teittinen iloitsi kylmästä appelsiinimehusta.
Teittinen ja tiedotusvastaava Takalo iloitsivat kesälomastaan.
Todettiin hallituksen edustaneen sisarainejärjestöjen hallitusten välisessä tapaamisessa.
Keskusteltiin illan kulusta.
Keskusteltiin taloudenhoitaja Gröhnin luonteenlaadusta.
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Epäiltiin sihteeri Renholmilla ja ulkoasiainvastaava Heinäsmäellä olevan ilmoitusasiaa.
Viherkenttä, Järvi ja yleisvastaava Hakala kertoivat edustaneensa Kaivohuoneella.
Todettiin Artikla ry:n puheenjohtaja Mikko Saarisen nähdyn hengissä.
5. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen
Siirrettiin edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen hallituksen sähköpostilistalle.
6. Yleisasiat
6.1 Kesän tapahtumat
6.1.1 Tutorsitsit 19.8.
Todettiin järjestelyjen olevan tutorsitsien osalta kunnossa.
Keskusteltiin sitsejä edeltävästä laulunjohtajakoulutuksesta.
6.1.2 Pre-Liiton Arkki –sitsit 12.8.
Ei uutta asiaa Pre-Liiton Arkki –sitseistä.
6.1.3 Muut kesän tapahtumat
Keskusteltiin Lexin kesäsitseistä. Todettiin Pykälän hallituksen halukkaille lähtijöille varatun
sitseiltä paikat.
Keskusteltiin mahdollisesti järjestettävistä baaribileistä heinäkuun lopulle. Todettiin yleisvastaava
Hakalan ja tilavastaava Viherkentän selvittävän tapahtumatn toteutusmahdollisuuksia.
6.2 Syksyn tapahtumat
6.2.1 Phuksiviikko
Keskusteltiin Phuksiviikon aikataulusta.
Keskusteltiin Spexin ensimmäisen kokouksen, mahdollisesti järjestettävän Flippi-illan,
Vaihtaristisien, Phuksisitsien, Cock-Flip -sitsiten, Syyskiljavan, Kaverisitsien ja Oktoberfest-sitsien
ajankohdista.
Todettiin Phuksiaisten järjestettävän 7.9.
Todettiin Codexin vuosijuhlien olevan 7.10.
Todettiin Codexin silliksen ja Prodekon vuosijuhlien olevan 8.10.
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Kokoustauko alkoi kello 21.18.
Kokoustauko päättyi kello 21.33.
6.2.2 Syyskauden avajaiset
Keskusteltiin Syyskauden avajaisten ajankohdasta. Todettiin Syyskauden avajaisten olevan 14.9.
6.2.3 HYYn Fuksiseikkailu 28.9.
Todettiin Fuksiseikkailun olevan 28.9.
Keskusteltiin Fuksiseikkailun Pykälän rastista.
6.2.4 PyKY-Syysklassikko
Ei uutta asiaa PyKY-Syysklassikosta.
6.3 Kerhohuoneiston vaatimat toimenpiteet ja hankinnat
Ei uusia kerhohuoneiston vaatimia toimenpiteitä ja hankintoja.
6.4 Muut yleisasiat
Ei muita yleisasioita.
7. Opintoasiat
7.1 Seminaarivapaapaikat
Opintovastaava Teittinen totesi lähetävvänäsä seminaarivapaapaikat käsiteltäväksi hallituksen
sähköpostilistalle.
7.2 Muut opintoasiat
7.2.1 Mietintö valintakoeuudistukseen liittyen
Keskusteltiin oikeustieteellisten tiedekunta- ja ainejärjestöjen nimissä oikeustieteellisten dekaaneille
laaditusta kannanotosta liittyen oikeustieteellisen alan yhteisvalintaan.
Keskusteltiin kannanotosta tiedottamisesta.
7.2.2 Muut opintoasiat
Opintovastaava Teittinen kertoi kesän olevan kiireinen yliopistonhallinnossa ja tenttipäiväkalenteria
ja orientaation aikataulua yhä odotettavan.
8. Ulkoasiat
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8.1 Ruisrock
Ei uutta asiaa Ruisrockista.
8.2 Muut ulkoasiat
8.2.1 Hallitustapaaminen
Todettiin sisarainejärjestöjen hallitusten välistä tapaamista vietetyn.
Kehuttiin tapahtuman järjestelyjä ja todettiin illan olleen onnistunut.
Keskusteltiin mahdollisesta uudesta hallitustapaamisesta syksyllä.
8.2.2 Muut ulkoasiat
Ulkoasiainvastaava Heinäsmäki totesi olevansa tulevana viikonloppuna jossain päin
mökkimaailmaa hoitamassa ulkosuhteita.
Heinäsmäki kertoi Culpa Cupiin osallistuvan Valtteri Isola, Lauri Laatunen, Fanni Thessler sekä
Jesse Heiskanen. Iloittiin etukäteen tapahtuman tuottamista tarinoista.
Velvoitettiin tiedotusvastaava Takalo ottamaan tiedotustuplajuustohampurilaisensämpylätkynttilällä
syliin.
Vastaanotettiin DP 3/2016, Q-Kautinen 3/2016, Injuridia 3/2016, Stud. Jur. 4/2016 sekä JFT
Tidskrift Utgiven av juridiska föreningen i Finland. Etthundrafrmtioandra årgången tredje häftet
2016.
9. Yhdistyksen kokousten tekemät ponnet
9.1 Ponsi koskien yhdistyksen toimijoille maksettavia palkkioita
Todettiin yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen 9.11.2015 tehneen ponnen koskien
palkkionmaksun tarpeellisuuden kartoittamista yhdistyksessä. Päätettiin toteuttaa ponsi
velvoitettamalla ja ohjeistamalla perustettava strategiatyöryhmä osana tekemäänsä strategiatyötä
kiinnittämään erityistä huomiota siihen, tulisiko yhdistyksessä maksaa palkkioita toimijoille, miten
ja miksi.
Todettiin palkkionmaksuasian jättäminen strategiatyöryhmän valmisteltavaksi olevan
tarkoituksenmukaista ja liittyvän kiinteästi strategiatyöryhmän tekemään muuhun työhön.
9.2 Ponsi koskien valmennuskursseja
Keskusteltiin valmennuskursseja koskevan työryhmän kokoonpanosta.
9.3 Ponsi koskien yhdistyksen strategiatyötä
Todettiin, että hallitus on kokouksessaan 22.6. päättänyt asettaa työryhmän valmistelemaan
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yhdistykselle strategiaa yhdistyksen kevätkokouksessa 23.3. annetun yhdistyksen strategiatyötä
koskevan ponnen mukaisesti.
Työryhmään kuuluu hallituksen puheenjohtaja sekä hallituksen nimittämät 4 – 5 muuta jäsentä.
Jäsenien tulee olla yhdistyksen nykyisiä tai entisiä jäseniä. Työryhmä valitsee keskuudestaan
puheenjohtajan ja sihteerin itselleen. Tavoitteena on ryhmän jäsenten mahdollisimman pieni
vaihtuvuus ryhmän toimikauden aikana.
Työryhmän tehtävänä on luoda yhdistykselle strategia. Tätä varten työryhmän tulee kuulla laajalti
yhdistyksen jäsenistöä ja sisäisiä sekä ulkoisia sidosryhmiä esimerkiksi erilaisin kyselyin,
haastatteluin ja keskustelutilaisuuksin. Strategian tekemistä varten ryhmän tulee yhdessä hallituksen
kanssa määrittää ne aiheet ja teemat, joista se haluaa jäsenistöä sekä yhdistyksen sidosryhmiä
kuultavan.
Työryhmän tulee raportoida strategiatyön edistymisestä hallitukselle kuukausittain ja jättää
väliraportti yhdistyksen sääntömääräisen syyskokouksen 2016 nähtäväksi. Valmis strategia tulee
esittää yhdistyksen sääntömääräiselle kevätkokoukselle 2017.
Työryhmän toimikausi alkaa välittömästi ryhmän tultua nimitetyksi kesällä 2016 ja toimikausi
loppuu ryhmän valmisteleman strategian tultua hyväksytyksi yhdistyksen kokouksessa.
Todettiin työryhmän kokoonpanon lyötävän lukkoon myöhemmin.
10. Yrityssuhdeasiat
10.1 Yhteistyötapaamiset
Ei uutta asiaa yhteistyötapaamisista.
10.2 Vuosijuhlat
Sihteeri Renholm totesi vuosijuhlien 2017 juhlapaikan tarjouksen hyväksytyn hallituksen
sähköpostilistalla.
10.3 Muut yrityssuhdeasiat
Keskusteltiin syksyn 2016 lakikirjatilauksista.
Sihteeri Renholm kertoi kerhotilojen ja PyKy-Syysklassikon yritysyhteistyöstä.
11. Talous
11.1 Tilavuokrat
Ei uusia tilavuokria.
11.2 Remontti
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Todettiin ylimääräisen yhdistyksen kokouksen pidetyn ja kokouksen hyväksyneen hallituksen
esityksen. Todettiin, että tämän mukaisesti yhdistys toteuttaa tulevan syksyn aikana kerhotiloihinsa
mittavan remontin kiinteistöosakeyhtiön saneerauksen lisäksi.
11.3 Väistötilat
Keskusteltiin yhdistyksen kerhotilojen remontin ajaksi hankittavista mahdollisista väistötiloista
Casa Academicalla.
11.4 Valmennuskurssit
11.4.1 Vastaavan kurssipäällikön nimittäminen
Nimitettiin puheenjohtaja Järven esityksestä vastaavaksi kurssipäälliköksi Essi Granholm.
Kokoustauko alkoi kello 23.21.
Kokoustauko päättyi kello 23.24.
11.4.2 Muut valmennuskurssien asiat
Todettiin valmennuskurssien palauteillan järjestetyn maanantaina.
Todettiin kurssityytyväisyyden ja kurssien taloudellisen tuloksen olleen hyvät kuluneen kevän
kursseilla.
11.5 Paragraaffi Oy
Ei uutta asiaa Paragraaffi Oy:sta.
11.6 Avustushakemukset
Ei uusia avustushakemuksia.
11.7 Muut talousasiat
Taloudenhoitaja Gröhn muistutti kuiteista.
Keskusteltiin kerhojen haalarimerkeistä. Päätettiin, että kerhot hankkivat haalarimerkkinsä itse ja
saavat halutessaan myydä niitä toimistolla ja tapahtumissaan. Todettiin kerhojen saavan merkkien
tuotot myydessään itse haalarimerkkejään.
12. Tiedotusasiat
12.1 Nettisivujen päivittäminen
Tiedotusvastaava Takalo totesi nettisivuja päivitetyn.
Takalo kertoi vaihtarisivujen ja opintoasioiden sisällön päivittämisestä nettisivuille.
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12.2 Muut tiedotusasiat
Todettiin Inter Vivos 3/2016 ilmestyneen.
Tiedotusvastaava Takalo totesi, ettei IV:n nettisivuista ole uutta asiaa.
Takalo kertoi tiedotustoimikunnan kokoustaneen edellisenä päivänä. Takalo kertoi kokouksesta.
Takalo kertoi tiedotustoimikunnan kesäseminaarista.
Keskusteltiin tiedotustoimikunnan ja tutoreiden yhteisestä sivustosta phuksien tiedottamisen
helpottamiseksi.
Keskusteltiin mahdollisesta uudesta pohjasta tapahtumakutsujen osalta, uuden kameran
hankkimisesta Pykälälle sekä syksyn tapahtumien tiedotuksesta yleisesti.
13. Muut esille tulevat asiat
13.1 Ylimääräinen yhdistyksen kokous 21.6.
Todettiin ylimääräisen yhdistyksen kokouksen pidetyn. Iloittiin kokouksen tekemistä päätöksistä.
13.2 Muut esille tulevat asiat
Yleisvastaava Hakala ahdisteli ulkoasiainvastaava Heinäsmäkeä.
Keskusteltiin hallituksen joulukortista.
Todettiin hallitusten kokousten kesätauon alkavan.
Onniteltiin tilavastaava Viherkenttää FCC Flipin toisen puheenjohtajan paikasta.
14. Seuraava kokous
Todettiin seuraavasta kokouksesta sovittavan sähköpostilistalla.
Todettiin sihteeri Renholmin olevan pullavuorossa.
15. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja Järvi päätti kokouksen kello 0.04.

Pöytäkirjan vakuudeksi
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________________________________
Katariina Järvi
Puheenjohtaja

____________________________________
Laura Renholm
Sihteeri
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