Itä-Suomen yliopisto

Hallituksen kokous

Oikeustieteen ainejärjestö

Pöytäkirja

Legio Ostiensis ry

25.4.2020

Aika: 25.4.2020 klo 12.00
Paikka: Skype-kokous
Paikalla:
Zahra Chaikh-Hamad

Emma Kiviniemi

Tatu Eloranta

Mia-Maria Laukka

Valtteri Halonen

Laura Merisaari

Nea Nurmela

Susanna Hietala

Teemu Huhtala

Iina Sallinen

Poissaolleet yliviivataan listalta, muut katsotaan paikallaolleiksi.

1. Kokouksen avaaminen
Asia: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avasi kokouksen ajassa 12.08.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Asia: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Zahra Chaikh-Hamad ja sihteeriksi Iina Sallinen
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Asia: Valitaan kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla myös ääntenlaskijoina.
Päätös: Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Nea Nurmela ja Tatu Eloranta.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
5. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Asia: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin asialista kokouksen työjärjestykseksi.
6. Puheenjohtaja

Asia: Järjestöjaoston kuulumiset. Laitoksen kanta lakimiesliiton suosituksesta. ISYY:n
avustushankkeet. HTK/HTM-sisäänpääsy kriteerien muutokset. Kevätkokouksesta päättäminen.
Päätös: Seurataan tilannetta lakimiesliiton suositukseen liittyen. Järjestöjaostossa käytiin läpi
ainejärjestöjen tilanteista. Sykettä liikuntavuorojen haku ensi lukuvuodelle on auki.
Hankeavustuksiin on jatkuva haku, tietyillä kriteereillä voi hakea milloin vain. Kevätkokouksen
järjestäminen, pidetään kevätkokous 29.5.2020 klo 18.00 etäkokouksena. Kevätkokous
järjestetään säännöistä poiketen hallituksen esityksen HE 45/2020 vp ja eduskunnan vastauksen
EV 37/2020 vp mukaisesti. Hallituksen täydennyshaku 4.5.-29.5.
Mia-Maria Laukka poistui 12.45.
7. Edunvalvonta ja varapuheenjohtaja
Asia: Tiedoksi: Sampo Mielityinen palkittiin kirjan ja ruusun päivänä hyvän opettajan palkinnolla
yhdessä Judica ry:n kanssa. Karvin oikeustieteellisen alan arviointi.
Päätös: Sampo Mielityinen palkittiin kirjan ja ruusun päivänä hyvän opettajan palkinnolla yhdessä
Judica ry:n kanssa. Karvi (kansallisen koulutuksen arviointikeskus) tekee oikeustieteellisen
koulutusalan koulutusarvioinnin. Opiskelijoiden kuulemistilaisuus, jossa käydään läpi, onko jotain
kehitettävää yms. Tarkoituksena on opetussuunnitelman ja tutkintorakenteiden tarkastelu.
Yliopistojen profilointien tarkastelu, näkyykö se miten perusopetuksessa, sillä kaikista yliopistoista
pitäisi tulla saman tasoisia valmistuneita. Työelämäyhteistyö ja yhteistyö yliopistojen välillä on
tarkastelussa myös.
8. Talousvastaava
Asia: Talousasioista keskustelua.
Päätös: Rahatilanne on hyvä, maksut pienentyneet vallitsevan tilanteen takia.
9. Hankintavastaava
Asia: Hallituspaitojen budjetointi.
Päätös: Budjetoidaan 130 euroa hallituspaitoihin, 0 vastaan. 0 tyhjää.
10. Tiedotusvastaava
Asia: Tiedotusvastaavan kuulumiset.
Päätös: Kuultiin tiedotusvastaavan kuulumiset.
11. Yritys- ja yhteistyövastaavat
Asia: Yritys- ja yhteistyövastaavien kuulumiset.
Päätös: Syksylle tapahtuma suunnittelussa Preemion kanssa. Excursioiden ja muiden suunnittelu
syksylle käynnissä.
12. Tapahtumavastaavat
Asia: Keskustellaan kevään ja syksyn tapahtumista.
Päätös: Vappuviikon ohjelma; maanantaina kämppäapprot zoomissa, tiistaina onlinepeli-ilta,
keskiviikkona viinijooga, torstaina pääpäivä, jolloin zoom aukeaa klo 10.00, tarkoituksena pitää

ohjelmaa paikalla oleville, oma lakitus klo 18.00, perjantaina etäbrunssi. Fuksiviikot syyskuun
alussa kaksi ensimmäistä viikkoa. Syksyn vappuviikko syyslokakuun vaihde, 3.10. pääpäivä.

13. Tapahtumasääntöjen hyväksyminen
Asia: Hyväksytään Legion tapahtumasäännöt (pöytäkirjan liitteenä).
Päätös: Hyväksyttiin Legion tapahtumasäännöt, jotka ovat pöytäkirjan liitteenä.
14. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.
15. Seuraava kokous
Pidetään seuraava kokous 16.5. klo 12.00.
16. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 13.43.
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Legio Ostiensis ry:n tapahtumien säännöt
1§
Nämä tapahtumien säännöt koskevat kaikkia Legio Ostiensis ry:n järjestämiä tapahtumia ja kaikkia niihin
osallistuvia henkilöitä, ellei erikseen toisin mainita.
2§
Tapahtumaan ilmoittautuminen on sitova, ellei erikseen toisin mainita. Tapahtumaan ilmoittautunut sitoutuu
maksamaan tapahtuman osallistumismaksun, vaikka ei osallistuisi tapahtumaan. Osallistumismaksu on
maksettava maksuohjeiden mukaiselle taholle vaadittuun eräpäivään mennessä.
3§
Jos muistutuksesta huolimatta puuttuu aikaisemman tapahtuman osallistumismaksu, voidaan sen perusteella
evätä oikeus osallistua Legio Ostiensis ry:n järjestämiin tapahtumiin, kunnes maksu on suoritettu. Asiasta
päättää Legio Ostiensis ry:n hallitus.
4§
Legio Ostiensis ry:n järjestämään tapahtumaan ilmoittautunut vakuuttaa ilmoittautumisen yhteydessä
antamansa tiedot oikeiksi. Virheellisistä tiedoista aiheutuvista vahingoista ja kuluista vastaa ilmoittautunut.
Jos tapahtuman osallistuja kärsii allergiasta tai sairaudesta, joka tulisi ottaa hänen oman tai yleisen
turvallisuuden kannalta huomioon, tulee siitä ilmoittaa tapahtuman järjestäjälle.
5§
Osallistuja vastaa aiheuttamistaan vahingoista henkilökohtaisesti Legio Ostiensis ry:n järjestämissä
tapahtumissa. Legio Ostiensis ry ei ole velvollinen korvaamaan vahingosta aiheutuneita kuluja.
6§
Tapahtumaan osallistuva on itse vastuussa omasta omaisuudestaan tapahtumassa ja kaikki omaisuus tuodaan
paikalle omalla vastuulla. Legio Ostiensis ry ei ole korvausvelvollinen omaisuuden katoamis- tai
vahingoittumistilanteissa. Legio Ostiensis ry ei ole vastuussa tapahtumassa henkilöille tapahtuneista
vahingoista. Jokainen osallistuja vastaa itsestään.
7§
Legio Ostiensis ry:n järjestämissä tapahtumissa ei sallita missään muodossa väkivaltaa, häirintää tai
suvaitsemattomuutta. Tapahtumien sääntöjen, muiden Legio Ostiensis ry:n sääntöjen, Suomen lain ja hyvän
tavan vastainen käytös voi johtaa tapahtumasta poistamiseen välittömästi. Legio Ostiensis ry:n hallitus
käsittelee tilanteet tapauskohtaisesti ja voi määrätä tilanteen mukaisesti määräaikaisen tai toistaiseksi
voimassa olevan kiellon osallistua Legio Ostiensis ry:n järjestämiin tapahtumiin. Tarpeen vaatiessa otamme
yhteyttä tarvittaviin viranomaisiin.
8§
Huumausaineiden vaikutuksen alaisena oleminen, huumeiden käyttäminen tapahtumassa tai huumeiden
tapahtumaan tuominen on Legio Ostiensis ry:n järjestämissä tapahtumissa ehdottomasti kielletty. Tällaisesta
rikkeestä kiinni jäänyt poistetaan tapahtumasta välittömästi ja kyseinen henkilö
saa kiellon osallistua Legio Ostiensis ry:n järjestämiin tapahtumiin Legio Ostiensis ry:n hallituksen
päättämäksi ajaksi, määräaikaisesti tai toistaiseksi. Tarpeen vaatiessa otamme yhteyttä tarvittaviin
viranomaisiin.
9§
Legio Ostiensis ry:n tapahtumissa otettuja kuvia ja videoita voidaan julkaista Legio Ostiensis ry:n sosiaalisen
median kanavissa. Tapahtumaan osallistuva on sitoutunut ilmoittamaan, mikäli ei halua kuviaan julkaistavan.

Ilmoituksen voi tehdä Legio Ostiensis ry:n tiedotus- tai tapahtumavastaavalle tai, heidän ollessa estyneitä,
Legio Ostiensis ry:n hallituksen jäsenelle ennen tapahtumaa tai sen aikana.
10 §
Niistä asioista, joista näissä tapahtumien säännöissä, muissa Legio Ostiensis ry:n säännöissä tai Suomen
laissa ei ole erikseen määrätty, päättää Legio Ostiensis ry:n hallitus. Legio Ostiensis ry pidättää kaikki
oikeudet muutoksiin.

