Pöytäkirja
5/2017
Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat- Juju ry
Aika: 25.10.2017 klo 19.00
Paikka: Skype-kokous
Läsnä: Auranen, Karhunen, Helvamo, Niemi
1. Kokouksen avaus
Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.10.
2. Kokouksen järjestäytyminen
Puheenjohtaja Joel Auranen itseoikeutetusti toimessaan, Jussi Karhunen sihteerinä, Valeri Helvamo ja
Ville Niemi pöytäkirjantarkastajina.
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
Hallitukseen joutaisi väkeä lobata.
6. Syksyn Pykäläbisset
Marraskuun pykälät pidetään 6.11. O’Connelsissa. Kysytään uutta lehtoria, Elina Pekkarista
tentattavaksi staraksi.
7. Jujun ja tohtoriopiskelijoiden yhteinen tapahtuma: “Tutkimusbattle”
Tilaisuuden järjestelyt ovat hyvällä mallilla.
Jussi toimii juontajana. Jokaisella tohtorikoulutettavalla on 7 minuuttia aikaa oman aiheensa
esittelyyn, lisäksi jokainen joutuu improvisaatiotehtävän eteen.
Improvisaatiotehtävät: Kuvan piirtäminen omasta tutkimusaiheesta, näytelmän esittäminen
tutkimusaiheesta, jonkun julkkiksen imitointi ja oman tutkimusaiheen ytimen tiivistys imitoimalla
sekä haastavan toimittajan puoliksi väärin ymmärtämiin kysymyksiin vastaaminen “A-Studiossa”.
Mukaan tulevat tohtorikoulutettavat aiheineen:
Elina Pekkarinen: Kontekstuaaliset olosuhteet Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen
tulkinnassa & EIT:n tulkintaetiikka
Kari Telaranta: Valvontaviranomaisten toimivaltaoikeuksien suhde yksityisyyden suojaan
Siina Raskulla: Yritysten vastuu ja ihmisoikeudet EU:n taloudellisen valtiosäännön
viitekehyksessä
Virve Valtonen: Opettajan ja rehtorin harkinta perusopetuksen kurinpitotilanteessa
8. Syyskokous + pikkujoulut
Syyskokous ja pikkujoulut päätettiin järjestää ke 29.11. Luonnonhyvä Instituutilla. Joel Auranen
varaa tilan. Henkilökuntaa lähestytään tilavuokrien kattamisen nimissä.
9. Muut esille tulevat asiat

Hallituksen herrat tapasivat pari viikkoa takaperin vero-oikeuden opiskelijoiden VOO ry:n
puheenjohtajan Sofia Lindströmin. Oli puhetta joensuulaisten aloitteesta tulleesta vuosittaisesta
julkisoikeuden opiskelijoiden kokoontumisesta, julkkaririehasta.
Auranen, Helvamo, Niemi, Karhunen JuJusta ja Lindström VOO:sta sitoutuivat pöydän ääressä
viemään hankkeen maaliin huolimatta siitä, ovatko ensi vuonna hallitusvastuussa.
Päätettiin järjestää Julkkaririeha Tampereella perjantaina 23.2.2018. Ohjelmassa olisi vierailu esim.
KPMG:llä (VOO:lla hyvät suhteet), sitten kyykkäturnaus ja illalla sitsit. Paikalle kutsutaan
joensuulaiset ja vaasalaiset. Asiaa edistetään.
10. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 19.35.
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