Pöytäkirja
4/2017
Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat- Juju ry
Aika: 14.9.2017 klo 20.00
Paikka: Skype-kokous
Läsnä: Auranen, Karhunen, al-Khafaji
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 20.25.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Kokouksen puheenjohtajana toimii pj Joel Auranen, sihteerinä Jussi Karhunen ja
pöytäkirjantarkastajana Sima al-Khafaji.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset ja muutokset esityslistaan mahdollisia)
Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
Uudesta yliopisto-opettaja Elina Pekkarisesta on tullut uusi yhdyshenkilö JuJun ja henkilökunnan
välille Hetan tilalle.
6. Syksyn Pykäläbisset
Syyskauden pykäläbisset järjestetään 2.10., 4.11. ja 1.12. Lokakuun Pykälille Joel pyytää uutta
yliopisto-opettaja Elina Pekkarista, joka on nykyisin JuJun yhteyshenkilö henkilökuntaan päin. Jussi
varaa tilat O’Connell’sista.
7. Jujun ja tohtoriopiskelijoiden yhteinen tapahtuma: “Tutkimusbattle”
(Keväiset muistiinpanot tutkimusbattlesta:
https://drive.google.com/open?id=1D2umFf54bTGIUjYlQ4i485NVy5ntRh03v_q0zClcQ7c )
Joel lähestyy Virve Valtosta ja Elina Pekkarista aiheesta päivämääräehdotuksin. Ehdotetaan 24.10
tiistai ensimmäisen battlen ajankohdaksi. Toinen battle 31.10. Joel kysyy, montako
tohtorikoulutettavaa olisi tulossa battleen. Markkinoidaan yhdessä Staabin kanssa tilaisuutta. On myös
mahdollisuus esim. tehdä yhteistyötä Hallojen kanssa, mikäli osanotto jäisi pieneksi.
8. Vuosijuhlat (Omat, Staabi, Legio)
8.1. Omat vuosijuhlat 2018
Joensuun julkkarit ehdottivat viime keväänä kiertävien “julkkaripäivien” luomista heidän,
meidän ja vaasalaisten kesken. Joensuussa toukokuun seminaarissa käyneet Tampereen verooikeuden opiskelijoiden ainejärjestön VOO:n edustajat innostuivat ajatuksesta. Heidän pj:nsä
Sofia Lindström otti yhteyttä, ja ehdotti, josko järjestäisimme julkkaripäivät tulevana talvena
yhdessä VOO:n helmikuisten vuosijuhlien yhteydessä.
Ajatus on erinomainen, ja siihen kannattaa tarttua, vaikka voimavarat hallituksen jäsenten
töissäolon vuoksi menisivätkin hieman tiukille. Kaupunkien välisen yhteistyön tekemisestä

kannattaa ottaa kiinni, kun on mahdollisuus. Pohdittiin, ehdottaisimmeko VOO:lle omien
vuosijuhlien järjestämistä samassa yhteydessä. Totesimme, että se voisi olla liian iso pala, ja
toiseksi myös ikävä juttu VOO:lle, jos meistä tulisi heidän oletettavasti isommalle
vuosijuhlasuunnitelmalleen riippakivi.
Ehdotimme VOO:lle, että olemme mukana julkkaripäivien järjestämisessä helmikuussa
VOO:n vuosijuhlien yhteyteen niin, että osallistumme päiväohjelman ja kokonaistapahtuman
suunnitteluun sekä kaupunkien välisen yhteistyön tekoon, mutta niin että iltajuhlallisuudet
olisivat enemmän VOO:n vastuulla.
VOO kuitenkin pj Lindströmin johdolla ilmoitti, että heidän vuosijuhlasuunnitelmansa ovat jo
pitkällä, eivätkä heidänkään voimavaransa riitä 50 henkilön vuosijuhlia suurempien bileiden
järjestämiseen.
Sovittiin, että keskiviikkona 27.9. n. klo 17.15 kokoustetaan Telakalla/Klubilla/Passionissa
oluen merkeissä, kun Jussi on gradusemman vuoksi kaupungissa. Kokousaika käy Joelille,
Simalle, Jussille ja VOO:n Lindströmille. Hän tuo myös muita oman hallituksensa tyyppejä
paikalle.

8.2. Staabin vuosijuhlat (edustus): Joel ja Sima edustavat. Ilmoittautuminen päättyy 17.9.
8.3. Legion vuosijuhlat (edustus) - Kutsua ei ole vielä tullut, odotellaan.
9. Muut esille tulevat asiat
Joel vie aktuaarinkansliaan tietopyynnön erillisvalituista, jotta voimme lähettää heille JuJun nimissä
sähköpostia.
10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin ajassa 21.20.
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Joel Auranen, puheenjohtaja

Jussi Karhunen, sihteeri
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Sima al-Khafaji, pöytäkirjantarkastaja

