Tampereen yliopiston julkisoikeuden
opiskelijat – JuJu ry

Pöytäkirja 3/2013

JUJU RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
Aika:

6.8.2013 klo 17:00

Paikka:

Gastropub Nordic, Otavalankatu 3, Tampere

Läsnäolijat

Jennileena Kannisto
Jaakko Haaparanta
Anna Eloranta
Anna Lietonen

1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 17:04.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja yksi ääntenlaskija.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Jaakko Haaparanta, sihteeriksi
Anna Lietonen sekä ääntenlaskijaksi Jennileena Kannisto.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
5. Ilmoitusasiat
Puheenjohtaja kertoi, että Tamyn ainejärjestökilpailu on alkanut. JuJu ei
kuitenkaan osallistu kilpailuun. Lisäksi puheenjohtaja ilmoitti, että
starttirahahakemus on jätetty Tamylle.
6. Yhdistyksen taloudellinen tilanne ja jäsenmäärän kehitys (puheenjohtaja esittelee)
Puheenjohtaja kertoi, että yhdistyksen talous on suhteellisen vakaalla
pohjalla, ja jäseniä on 21 kpl. Jäseniä on siis hankittava lisää.
7. Jäsen- ja varainhankinta
Todettiin, että jäseniä ja sitä kautta lisää rahaa on hankittava. Asetettiin
tavoitteeksi saada 41 jäsentä vuoden loppuun mennessä.
Varainhankinnan yhteydessä keskusteltiin mahdollisuudesta saada esim.
Edilexin mainos tuleville nettisivuille. Lisäksi päätettiin hakea Staabi ry:ltä
200 euron avustusta. Keskusteltiin myös mahdollisuudesta hakea Tamyn
projektitukea johonkin myöhemmin järjestettävään tapahtumaan. Päätettiin

hankkia käteiskassa, johon voidaan kerätä uusien jäsenten jäsenmaksuja.
8. Hallitusten jäsenten vastuualueiden jako
Täsmennettiin hallituksen jäsenten tehtäväalueita. Talousvastaavaksi valittiin
Jaakko Haaparanta, koulutuspoliittiseksi vastaavaksi Jennileena Kannisto,
tuutorvastaavaksi Anna Eloranta sekä sosiaalipoliittiseksi ja
tiedotusvastaavaksi Anna Lietonen.
9. Yhdistyksen nettisivut
Esitys: Päätetään ostaa levytilaa OVH-hosting.fi-palvelimelta (2,54 €/kk) ja
perustaa yhdistyksen nettisivut WordPress-alustalle. Levytilasta maksetaan
kuukausittain.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
10. Yhdistyksen verkkotunnuksen rekisteröiminen
Esitys: Päätetään rekisteröidä yhdistyksen verkkotunnukseksi jujutampere.fi.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
11. Toisen opiskelijajäsenen valinta julkisoikeuden opintosuunnan
opetussuunnitelmatyöryhmään
Asia: Johanna Niemelä luopuu opiskelijajäsenen paikastaan julkisoikeuden
opintosuunnan opetussuunnitelmatyöryhmässä. Vapautuvan paikan tilalle
valitaan uusi opiskelijaedustaja.
Esitys: Valitaan Anna Lietonen toiseksi opiskelijajäseneksi julkisoikeuden
opintosuunnan opetussuunnitelmatyöryhmään vuoden 2013 loppuun saakka.
Toisena opiskelijajäsenenä jatkaa Jaakko Haaparanta.
Päätös: Hyväksyttiin esitys.
12. Erillisvalinnan ja JKK:n opintosuuntahaun kautta valitut uudet julkisoikeuden
opintosuunnan opiskelijat & yhteydenotto opiskelijoihin
Puheenjohtaja esitteli listan uusista opiskelijoista. Päätettiin lähettää kaikille
valituille onnittelukirje, jonka lisäksi Anna Eloranta soittaa heille.
13. Julkisoikeuden opintosuunnan henkilökunnan ja opintosuunnan uusien opiskelijoiden
tapaaminen
Päätettiin järjestää yhteinen tapaaminen (kahvitilaisuus) henkilökunnan ja
uusien opiskelijoiden kesken. Ajankohdaksi päätettiin alustavasti 3.9.2013.
Puheenjohtaja hoitaa käytännön järjestelyt.
14. Loppuvuoden tapahtumat (mm. yhdistyksen vuosikokous & pikkujoulut)
Keskusteltiin vuosikokouksen ajankohdasta ja päätettiin, että samalla
järjestetään pikkujoulut. Lisäksi pohdittiin mahdollisuutta järjestää myös
jokin toinen tapahtuma (esim. pubivisa) syksyllä ennen vuosikokousta.
15. Muut esille tulevat asiat
Keskusteltiin JKY:n jäseneksi hakemisesta. Päätettiin palata asiaan
myöhemmin. Lisäksi käytiin keskustelua logosta.

16. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18:03.

Puheenjohtaja

Sihteeri

________________________

_____________________________

