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Poissaolleet yliviivataan listalta, muut katsotaan paikallaolleiksi.

1. Kokouksen avaaminen
Asia: Puheenjohtaja avaa kokouksen
Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 15.42.

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 Suvi Sillanpää ja Pihla Martiskainen.

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. Legiopaitojen tilaaminen
Asia: Keskustellaan uuden paitaerän tilaamisesta.
Päätös: Pohditaan paitatilaukseen liittyviä tilaus ja design- vaihtoehtoja. Esiin nousee
argumentteja alkuperäisen paidan pitämisen puolesta, kuitenkin niin että paitojen laatua
parannettaisiin. Sekä sen puolesta, että paidan väri vaihdettaisiin ja paidan logo
yhdenmukaistettaisiin tulevien kangaskassien logon kanssa. Argumentteja on muun muassa
hinta, tilauserän koko, viininpunaisen värin saatavuus sekä se loukkaisiko paidan designin
muuttaminen edellisen paidan logon suunnittelijoita. Lisäksi keskustellaan siitä, olisiko
mahdollista tilata kahta eri väriä.
Päätetään, että paidan logoon lisätään teksi ”UEF Law School” ja paidan väristä äänestetään
myöhemmin.
Pihla Oivanen saapuu paikalle ajassa 15.54.
Minna Koivula poistuu ajassa 15.56 ja palaa takaisin ajassa 15.57.

7. Vuosijuhlat
Asia: Tehdään työnjakoa vuosijuhlien suhteen. Suunnitellaan vuosijuhlajärjestelyjen
aikataulua ja ideoidaan vuosijuhlaviikkoa.
Päätös: Vuosijuhlista on päätetty jo paikka, aika ja ruuat. Keskustellaan bändistä ja
kuvaajasta. Päätetään vuosijuhlien pukukoodiksi pitkä iltapuku. Keskustellaan vuosijuhlien
mahdollisista sponsoreista. Keskustellaan vuosijuhlaviikolle mahdollisesti suunniteltavista
poikkitieteellisistä bileistä. Vuosijuhlaviikolle mietitään viini ja etiketti-iltaa, alumnipaneelia,
jotakin lajikokeilua, syyskokousta, sitsejä, kahvitusta sekä sillistä. Keskustellaan vuosijuhliin
pyydettävästä seremoniamestarista sekä kutsuvieraista. Keskustellaan vuosijuhlien
internetsivuista. Sovitaan, että alkusyksystä pidetään vuosijuhlia koskeva kokous.

8. Muut esille tulevat asiat
Sovitaan, että pidetääni internetsivuja koskeva workshop 26.5. klo 10. Sovitaan että Heini
osallistuu edunvalvontajaoston kokouksiin Ellan poissa ollessa. Ensiviikolla pedapiirin kokous,
jonka tarkoituksena on pohtia kuinka opetusta voisi parantaa. Sovitaan, että Krista osallistuu
kyseiseen kokoukseen. Keskustellaan Legion huiveista ja niiden tilauksesta. Sovitaan kassin
hinnaksi viisi (5) euroa. Keskustellaan Legion sähköpostilistasta. Viini-iltaan budjetoidaan 15
euroa kuluihin.

9. Seuraava kokous
Syksyllä 2018.
10. Kokouksen päättäminen
päätetään kokous ajassa 17.03.

Pöytäkirjan vakuudeksi,

_________________________

__________________________

Puheenjohtaja Heini Väyrynen

Sihteeri Krista Kokki

_________________________

__________________________

Pihla Martiskainen

Suvi Sillanpää

