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Minna Koivula 18.11

Pihla Martiskainen

Pihla Oivanen

Roosa Ylikoski

Suvi Sillanpää

Poissaolleet yliviivataan listalta, muut katsotaan paikallaolleiksi.

1. Kokouksen avaaminen
Asia: Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18.05.

2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Asia: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
Päätös: Valitaan puheenjohtajaksi Heini Väyrynen ja sihteeriksi Krista Kokki.

3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Asia: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla myös ääntenlaskijoina
Päätös: Valitaan Anni Saari ja Pihla Oivanen.

4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todetaan.
5. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi

Asia: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi
Päätös: Hyväksytään.

6. Manipulus
Asia: keskustellaan Manipulus-lehden sisällöstä.
Päätös: Krista kysyy tarkentavia kysymyksiä lehtien artikkeleita koskien. Anna Ollila saapuu
saikalle Skypen välityksellä ajassa 18.09.

7. Järjestöjaoston kuulumiset
Asia: Puheenjohtaja kertoo
Päätös: Kokous pidettiin 30.10. ISYY kertoi kuulumisia. Ainejärjestöt haluaisivat poikkitieteellisiä tapatumia. Opettajaopiskelijat haluaisivat seminaarin lastensuojeluasioista. Legio on
kiinnostunut osallistumaan kyseiseen seminaariin. Minna Koivula saapuu ajassa 18.11.

8. Jäsenkysely
Asia: Käydään läpi jäsenkyselyn 2018 (ainejärjestön toiminta) vastaukset ja tarvittaessa päätetään niiden perusteella tehtävistä toimenpiteistä.
Päätös: Jäsenkyselyyn vastasi 41 ihmistä. Jäsenmaksua pidetään kohtuullisena. Jäsenetuja pidettiin ihan hyvinä, kuitenkin Paikallisia etuja ja uusia tapahtumia haluttaisiin lisää. Suurin osa
kokee, että Legio valvoo jäsentensä etuja ja että hallituksen jäseniin saa tarvittaessa helposti
yhteyttä. Legion viestintä koettiin pääasiallisesti hyväksi ja kattavaksi. Suurin osa on tuntenut
olonsa tervetulleeksi tapahtumiin. Maksullisten tapahtumien hintoja pidettiin sopivan suuruisina. Suurin osa ei ole osallistunut liikuntavuoroille, lajien toivotaan olevan monipuolisempia. Tapahtumien kierrätysmahdollisuuksia toivottiin parannettavan. Kokouksessa pohdittiin
mahdollisen Kuopio excursion järjestämistä ensi vuodelle.

9. Uuden hallituksen perehdytyspäivä
Asia: Suunnitellaan uuden hallituksen perehdytyspäivää, joka pidetään 15.12.2018. Budjetoidaan päivän kulut.
Päätös: Budjetoidaan perehdytyspäivään 250 euroa. Alustavan suunnitelman mukaan aloitus
olisi klo 15.30. Jokainen hallituksen jäsen pitää puheenvuoron aiheesta ”mitä koko hallituksen
tulee tietää hommastani”. Puheenvuorosta tehtävät muistiinpanot tulee toimittaa Heinille
viimeistään 7.12.Perehdytyspäivässä käydään uuden hallituksen kanssa läpi Legion sääntöjä,
hallituksen tehtäviä, jäsenyysasioita sekä hallituksen jäsenten puheenvuorot. Muita aiheita
ovat viestintä hallituslaisena sekä yleinen hallitusvastuu.
10. Edunvalvontajaoston järjestämä kyselytunti (YTHS, Fazer Food&Co, Joensuun Elli, kielikeskus)

Asia: Minna kertoo edunvalvontajaoston kyselytunnilla esille tulleista asioista.
Päätös: Fazer toivoo, ettei Aurassa tehtäisi ryhmätöitä lounasaikaan. Suunnitteilla on kasvisruokaravintola metrialle. Lisäksi fazer ohjeisti, että he voivat toimittaa erikoisruokavalioita
ihmisille kohdennetusti, jos erityisruokavalion omaava henkilö ottaa heihin yhteyttä etukäteen.
Kielikeskus toivoo saavansa lisää palautetta opiskelijoilta. Heiltä kysyttiin mahdollisuudesta
lisätä ranskan 1 ja 2 kursseja. Kielikeskus lupasi harkita asiaa.
YTHS kertoi, että savonlinnalaisten tuloon on valmistauduttu. Lisäksi YTHS valmistautuu jo
etukäteen mahdolliseen AMK uudistukseen. YTHS aikoo järjestää keväällä puuroaamiaisen.
Joensuun ELLI:n uudet talot valmistumassa suurin piirtein aikataulun mukaisesti. ELLI toivoisi
ideoita soluasuntojen houkuttavuuden parantamiseen.

11. Muut esille tulevat asiat
Linkedin- tapahtuma (26.11) pitäisi saada julkaistua mahdollisimman pian. Hyväksytään budjetiksi 50 euroa. yritetään varata AU 100 tai M100. Legio on mahdollisesti mukana YTHS-kannanotossa.
Legion markkinointilappu on päivitettävä ennen abipäivää. Suunnitellaan mahdollista arvontaa abipäivälle laaditun testin tekijöille. Budjetoidaan abipäivään 20 euroa.
Loppuvuoden tapahtumat: haalarikastajaiset 23.11. borealiksella. Budjetoidaan haalarikastajaisiin 30 euroa ja 180 euroa kaiuttimeen. Get together 4.12. playssä. Pikkujoulut 14.12.
Krista lupautui menemään viimeiseen pedapiiriin. Heini päivittää ainejärjestökuvauksen. Huivien väreistä on lähetetty reklamaatio. Heini muistutti testamentin päivittämisen deadlinesta, joka on 1.12.2018. Kokouksessa arvottiin jäsenkyselyyn osallistuneiden kesken palkinto. Keskustellaan Legion joulukortista. Hyväksytään 1 varsinainen ja yksi kannattajajäsen.
Viimeisen kokouksen ajankohta sovitaan doodlella.

12. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päättää kokouksen ajassa 20.12.

Pöytäkirjan vakuudeksi,
__________________________

_________________________

Puheenjohtaja Heini Väyrynen

Sihteeri Krista Kokki

__________________________

_________________________

Anni Saari

Pihla Oivanen

