Pöytäkirja 5/2020

JUJU RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 24.3.2020 klo 17-19
Paikka: Etäyhteys, Microsoft Teams
Paikalla:
Amanda Angeria
Samuel Bashmakov
Patrick Hanska
Sirpa Peuraniemi
Julia Rusanen
Kokouksessa käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 17.15.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Samuel Bashmakov ja sihteeriksi Amanda
Angeria.
Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa kollektiivisesti.
3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Hyväksytään esityslista sellaisenaan.
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5. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen
Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja.

6. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros
Julia Rusanen osallistui ”kupillinen kopoa -tapahtumaan”. Siellä puhuttiin siitä, mitä
tapahtuu, jos opettaja peruu tenttejä. Yliopiston linjaus on se, että tenttejä ei saisi
lykätä ja niistä tulisi järjestää vaihtoehtoinen suoritustapa. SISU aukeaa virallisesti
5.8.2020, jolloin kaikkien pitää tehdä itselleen HOPS sinne.
7. Talousasiat
Talousasiat ovat vakaalla tasolla.

8. Kolmen ilmaisen vuosittaisen Edilex-lakikoulutuksen jakaminen jäsenistölle
Kursseille voi hakea kaikki JuJu ry:n jäsenet. Hakemukset tehdään Google Formsin
avulla. Hakulomakkeeseen laitetaan kohta, jossa hakija ymmärtää sitoutumisen
koulutukseen. Jos hakijoita on enemmän kuin kolme, arvomme henkilöt, jotka
pääsevät koulutukseen. Haussa ei hyväksytä henkilöitä, jotka eivät esiinny omalla
nimellä. Ensi vuonna kaikki voivat hakea lakikoulutukseen, mutta ne henkilöt, jotka
eivät ole vielä päässeet mukaan koulutukseen ovat ensisijalla.
Markkinoidaan Edilex-lakikoulutusta somekanavilla (Facebook, Twitter, Instagram ja
sähköpostilistaan) ja luodaan Google Forms. Google Formsin avulla voidaan
mahdollisesti saada mukaan myös uusia jäseniä.
Selvitellään asiaa.
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9. Uusien viestintäkanavien säännöt
Lisätään Twitterin aktiivisuutta. Hyödynnetään TREY:n ja Tampereen yliopiston sisältöä
ja tiedotetaan asioista eteenpäin. Lisäksi voidaan hyödyntää julkisoikeuden professorien
sisältöä. Muistetaan lähdekriittisyys ja pidetään sisältö poliittisesti neutraalina. Pyritään
päivittämään ainakin kerran viikossa.
Pidetään JuJun Telegram rennon viestinnän kanavana. Yritetään välillä aktivoida
keskustelua. Viestitään tapahtumista ja kokouksista myös Telegram-kanavalla.
Tiedotetaan SISU:ta somekanavilla, kun asia selkenee.

10. Korona-ajan vinkit
Korona ajan vinkit jäsenistölle. Jaetaan etäopiskeluvinkkejä ja ohjausta siitä, mitä
tehdään silloin, kun kurssit lykkääntyvät. Linkataan jäsenistölle TREY:n ohjeistus tai
kysytään Annika Nevanpäätä vierailemaan meidän Instagramiin. Pyydetään kokoamaan
opiskelijan keskeisiä oikeuksia videolle. Tärkeitä esille tulleita aiheita: Mitä teen, jos
kurssi viivästyy? Mitä tapahtuu, jos vaihto keskeytyy? Laitetaan Instagramiin
mahdollisuus kysyä.
11. Muut esille tulevat asiat
Kaikki tulevat tapahtumat on peruttu koronatilanteen takia.
12. Seuraava hallituksen kokous
Seuraavasta kokouksesta päätetään Doodlella.
13. Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 18.37
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_________________________________

_________________________________

Samuel Bashmakov

Amanda Angeria

Puheenjohtaja

Sihteeri
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