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HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 11.01.2023 klo 17.00

Paikka: Lyhty P302

Läsnä: Minea Nirhamo

Emma Kola

Ella Hulanmäki

Tiia Hallamaa

Heidi Hakamäki

Janetta Ottosson

Atte Urama

Siru Kirkelä

Sara Kangassuo

Saara Kaarakainen

Saku Virtanen

Anni Hakala

Lotta Seppänen

Saaga Rissanen

Veera Hynninen

Friida Vallin

Jussi Tikanmäki saapui 17.06.

Vilma Komulainen poistui 17.14.

Inka Perokorpi poistui 17.15.

Janne Rajamäki poistui 17.15.

1. Kokouksen avaus

Puheenjohtaja Tiia Hallamaa avasi kokouksen klo 17.00.

2. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

3. Esityslistan hyväksyminen



Esityslistaan esitettiin lisättäväksi

Kohta 5 Sääntömuutoksien korjaus

Tämän jälkeen hyväksyttiin tarkasteltavaksi kokouksen työjärjestyksenä.

Esityslista hyväksyttiin kokouksen työjärjestykseksi.

4. Pöytäkirjantarkastajien valinta

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anni Hakala ja Lotta Seppänen.

5. Sääntömuutoksien korjaus

10.1.2023 tullut viestiä PRH:n lakimieheltä koskien sääntömuutoksia:

1) Poista 3§:stä seuraavat lauseet: ”Kannatusjäsenyys kestää kalenterivuoden.” ja

”Alumnijäsenyys kestää kalenterivuoden.” Jäsenyys ei voi olla määräaikainen.

Jäsenyys voi päättyä siihen, että jäsen eroaa tai hänet erotetaan.

2) Täsmennä 3§:n seuraavaa lausetta: "Jäsenyyskausi on 1.9.-31.8. välinen aika."

Tarkoitetaanko tällä jäsenmaksun maksukautta? Jäsenyys ei voi olla määräaikainen tai

sidottu johonkin aikajaksoon. Vaihtoehtoisesti poista lause säännöistä.

3) Hallituksen jäsenten määrä on epäselvä. 8 §:n syyskokouksen asialistan kohdan 4)

mukaan hallitukseen valitaan puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 5-10 muuta

hallituksen jäsentä. Myöhemmin sääntöjen 9 §:n mukaan hallitukseen kuuluu

puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan lisäksi 5-12 jäsentä. Täsmennä hallituksen

jäsenten määrä sääntöihin.

Käsiteltiin ensin pykälää kolme koskevat huomautukset.



Tarkasteltiin muiden ainejärjestöjen vastaavia sääntöjä ja todettiin olevan useita

erilaisia toimintamalleja.

Ehdotettiin muutokseksi sääntöjen neljännen pykälän muokkaamista.

Mietittiin myös merkityseroa sanojen jäsenyyskausi ja jäsenyyden maksukausi välillä.

Nostettiin myös esille neljännen pykälän sisältö ja pohdittiin tarvitseeko jäsenyyden

kestoa määritellä säännöissä laisinkaan. Yhdistyksen vuosikokouksella tarkoitetaan

kevätkokousta ja kevätkokouksen pöytäkirjasta käyvät ilmi siellä tehdyt päätökset.

Kolmannen pykälä muotoiltiin seuraavasti:

“3 § Aineyhdistyksen varsinaisena jäsenenä voi olla jokainen Jyväskylän yliopiston

kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunnan opettajankoulutuslaitoksessa

luokanopettajaksi opiskeleva henkilö. Yhdistyksen varsinaisilta jäseniltä kerätään

rekisteriselosteessa määritellyt tiedot liittymisen yhteydessä. Varsinainen jäsenyys on

voimassa, kun 4 §:n mukainen jäsenmaksu on suoritettu.”

Käsiteltiin myös korjausta koskien hallituksen kokoonpanoa (5-10 vai 5-12).

Muutettiin molemmat muotoon 5-12.

Jussi Tikanmäki saapui ajassa 17.06 kesken kohdan 5 käsittelyn.

6. Vallanvaihto

Tiia Hallamaa pitää puheen ja ojentaa tulevalle puheenjohtajalle Minea Nirhamolle

puheenjohtajan nuijan vallanvaihdon merkiksi.

7. META

Vuoden 2022 hallituksen jäsenet saavat hallitustodistuksensa sähköpostitse kokouksen

jälkeen.



Syksyn 2022 vaatetilauksen vaatteet saapuivat juuri ennen joululoman alkua. Saara

Kaarakainen ehdotti päivystysvuorojen jakamista kokousta seuraavalle viikolle.

Saara Kaarakainen on myös kerännyt fukseilta tutorpalautetta. Saatiin 24 palautetta.

Jokainen palautteen antanut oli kokenut, että tapahtumat olivat olleet yhdenvertaisia.

Palaute oli muutenkin hyvää ja tutorit saivat kiitosta toiminnastaan.

Keskusteltiin pallomeren pallojen säilytyksestä. Ne ovat tällä hetkellä entisen

puheenjohtajan Tiia Hallamaan varastossa. Minea Nirhamo palaa asiaan kokouksen

jälkeen.

Vilma Komulainen poistui ajassa 17.14 kesken kohdan 7 käsittelyn.

Janne Rajamäki ja Inka Perokorpi poistuivat ajassa 17.15 kesken kohdan 7 käsittelyn.

8. Seuraava kokous ja kokouksen päätös

Puheenjohtaja Minea Nirhamo päätti kokouksen klo 17.18.

Seuraava kokous pidetään 11.01.2023 klo 17.15.

Jyväskylässä 11.01.2023

Allekirjoitukset löytyvät seuraavalta sivulta. Allekirjoitettu Aatos Sign -palvelussa.


