Pöytäkirja
5/2016
Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat- Juju ry
Aika: 25.8.2016 klo 18.00
Paikka: Skype kokous
Läsnä: Juju ry:n hallitus
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Anna-Liisa Hautajärvi avasi kokouksen klo 18.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa.
Päätös: Puheenjohtajaksi Anna-Liisa Hautajärvi, sihteeriksi Jussi Karhunen ja pöytäkirjantarkastajiksi
Laura Turkia ja Anna Urpiola.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Esitys: kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaisesti. Todetaan kokous lailliseksi
ja päätösvaltaiseksi.
Päätös: Todettiin päätösvaltaisuus.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset ja muutokset esityslistaan mahdollisia)
Esitys: hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
5. Ilmoitusasiat
- 2 haalarimerkkiä luovutettu: boomi + tamy, hyväntekeväisyyshengessä
- Pauli Rautiainen siirtyy kahdeksi vuodeksi tammikuusta alkaen Itä-Suomen yliopistoon
- ristiinopiskelu korkeakoulujen välillä -> infoa opiskelijoille, Jussi hoitaa sähköpostilistan
laulatuksen
- uusi yliopisto-opettaja Heta Heiskanen -> palaveri maanantaina 22.8: tästä lyhyt kooste mm.
opinto-ohjauskysely, uusien ilta, opinto-ohjaus/työelämätapahtuma yhdessä henkilöstön
kanssa.
- 21.9. pidetään uusien ilta tuoreille julkisoikeuteen päässeille klo 16, ilmoittautuminen
jujun maililistan kautta.
- Opinto-ohjausilta syys-lokakuun vaihteessa. Ehdotetaan, että yhdistetään uusien
opiskelijoiden iltaan. Ensin puoli tuntia uusille infoa, sitten vapaa osio kaikille ja
yhteinen kahvitarjoilu.
- Pykäläbisseille harjoitteluteema: tule ja hauku/kehu harjoittelupaikkasi! 12.9. klo 19
pykälät, Jussi varaa kabinetin ja varaa tilan O’Connell’sista.
- Minervassa klo 10.30-11 Normaalilukion 250 oppilasta ruokailevat, tulkaa siis klo 11 jälkeen
vasta syömään. Ei saa kiusata!
6. Seuraava hallituksen kokous
Esitys: Hallituksen seuraava kokous päätetään kokouksessa.
7. Muut esille tulevat asiat
Esitys:

-

-

-

jujun varallisuustilanteen kartoittaminen, jäsenmaksut jne
- Uusia jäseniä 7, rahaa on kuin roskaa! Tilillä noin 700€, josta JKY:n toimintaboosti
(100€) on tarkoitettu syksyn Helsingin excun järjestämiseen. Jos oppiaine maksaa
excun, valmistaudutaan palauttamaan boostimaksu.
haalarimerkkien tilaus
- Tilataan 100 merkkiä Merkilliseltä.
verkkotunnusten päivittäminen
- Pitäisi olla hoidossa.
järjestökilpailu, onko halukkuutta osallistua
syksyn työelämävierailujen ajankohtia ja paikkojen kartoitusta
- Ennen Helsingin excua jokin olisi kiva. Paikat kiven alla. Kovin on huonoa.
Helsingin excun tilannepäivitys + markkinointisuunnitelma
- Pauli Rautiaisen putiikki hoitanee excun kustannukset osana syksyn kurssia. Jussi
selvittää, miten keväällä tehty suunnitelma pätee syksyllä.
muu varallisuuden käyttö syksyn aikana
- Pidetään komeat pikkujoulut, mutta
muut esille tulevat asiat
pikkujoulupaikkojen varaus: koska, mitä, milloin
- Luonnonhyvä-sauna oli hyvä paikka. Ei keulita ajankohdan suhteen vielä.
Staabin vuosijuhlakutsu
- Kutsu tuli kahdelle. Edustamaan alustavasti Ansku ja Anna. Koko hallitus tuntuu
olevan menossa vuosijuhlille joka tapauksessa.

8. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.30
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Anna-Liisa Hautajärvi, puheenjohtaja

Jussi Karhunen, sihteeri

_____________________________

_____________________________

Laura Turkia, pöytäkirjantarkastaja

Anna Urpiola, pöytäkirjantarkastaja

