
PÖYTÄKIRJA 1/2018 

Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat – JuJu ry 

Aika: 5.1.2018 klo. 12.00 

Paikka: Kalevan puistotie 16, Tampere 

Jakelu: JuJu ry:n hallitus 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus 
Puheenjohtaja Henri Jokinen avasi kokouksen ajassa 12.59. 
 

2. Kokouksen järjestäytyminen 
Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 
 
Valittiin kokouksen sihteeriksi Elina Takku, pöytäkirjantarkastajiksi Elmeri Martikainen ja Sini Sirén. 
 

3. Laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 
Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
 
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

4. Esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 
Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 
 
Kokouksen esityslista hyväksyttiin työjärjestykseksi. 
 

5. Ilmoitusasiat 
Yhdistyksen nimenkirjoitusoikeus on poistettu Joel Auraselta ja siirretty uudelle puheenjohtajalle 
Henri Jokiselle 29.12.2017. Nimenkirjoitus maksoi 20e.  
 

6. Hallituksen järjestäytyminen vuodelle 2018 
Esitys: Valitaan hallitukselle varapuheenjohtaja, sihteeri sekä tarvittavat vastaavat. 
 
Puheenjohtaja, koulutus- ja sosiaalipolitiikka: Henri Jokinen 
Varapuheenjohtaja ja talousvastaava: Veera Salminen 
Sihteeri, tiedotus- ja ympäristövastaava: Sini Siren 
Tasa-arvo-, kansainvälisyys- ja tutorvastaava: Elina Takku 
Työelämä-, tapahtuma- ja kulttuurivastaava: Elmeri Martikainen 
 

7. JuJu ry:n pankkitilin käyttöoikeuksien poistaminen vanhan hallituksen jäseniltä 
Esitys: Päätetään poistaa tilinkäyttöoikeudet ja oikeus pankkikorttien käyttöön JuJu ry:n tilille 
vanhalta puheenjohtajalta Joel Auraselta sekä vanhalta talousvastaavalta Valeri Helvamolta.  
 
Esitys hyväksytään. 
 
 

8. JuJu ry:n pankkitilin verkkopankkitunnuksien käyttöoikeuden poistaminen vanhan hallituksen 
jäseniltä 



Esitys: Verkkopankkitunnuksien käyttöoikeus kohdassa 7. mainittuun tiliin poistetaan vanhalta 
puheenjohtajalta Joel Auraselta sekä vanhalta talousvastaavalta Valeri Helvamolta.  
 
Esitys hyväksytään. 
 

9. JuJu ry:n pankkitilin käyttöoikeuksien myöntäminen uuden hallituksen jäsenille 
Esitys: Myönnetään tilinkäyttöoikeudet ja oikeus pankkikorttien käyttöön JuJu ry:n tilille 
puheenjohtaja Henri Jokiselle ja kohdassa 6. valitulle talousvastaavalle Veera Salmiselle. 
 
Myönnettiin oikeudet Henri Jokiselle ja Veera Salmiselle.  
 

10. JuJu ry:n pankkitilin verkkopankkitunnuksien käyttöoikeuden myöntäminen hallituksen jäsenille 
Esitys: Myönnetään verkkopankkitunnuksien käyttöoikeus kohdassa 9. mainittuun tiliin 
puheenjohtaja Henri Jokiselle ja kohdassa 6. valitulle talousvastaavalle Veera Salmiselle. 
 
Myönnettiin oikeudet Henri Jokiselle ja Veera Salmiselle.  
 

11. Muut asiat  
a) Vuoden 2018 toimintasuunnitelman läpikäynti  

Päivitetään vuoden 2018 toimintasuunnitelmaa sektoreittain, vanhan pohjalta.  

b) Tamy:n toiminta-avustuksen hakeminen 

Toiminta-avustushakemusta tehdään sektoreittain, Henri kuitenkin vetovastuussa. Henri infoaa 
aikataulusta myöhemmin.  

c) Vuoden ensimmäiset pykälät 

Vuoden ensimmäiset pykälät pyritään järjestämään helmikuun alussa. Tavoitteena kutsua 
 sähköpostitse mukaan julkisoikeuden opintosuuntaan valitut uudet opiskelijat. Selvitetään 
 myös mahdollisuutta vaihtaa päivää maanantaista johonkin muuhun.  

 Veera Salminen poistuu ajassa 13.17. 

d) Uusien julkkarien houkuttelu JuJu:n jäseniksi 

Julkisoikeuden opintosuuntaan valituille päätetään lähettää infosähköposti. Haetaan valittujen 
yhteystiedot aktuaarinkansliasta saatavalla lomakkeella hakijapalveluista. Selvitetään 
mahdollisuutta mennä mainostamaan ainekerhoa ensimmäisille luennoille sekä 
 opintosuuntainfoon. Selvitetään järjestääkö opintosuunta opintosuuntainfoa.   

e) Pohdintaa tapahtumista: proffasauna, työelämäexcut ja vuosijuhlat? 

 Pohdittiin mahdollisia teemoja pykälille: harjoittelu, kandiketutus.  

Julkkaririeha pyritään järjestämään vuonna 2019. Päätettiin lähteä kontaktoimaan järjestöjä, joiden 
kanssa riehaa on mietitty järjestettäväksi. Suunnittelu vuoden aikana sille asteelle, että vuoden 
2019 hallitus pystyy tapahtuman toteuttamaan esimerkiksi helmikuussa 2019. Henri alkaa 
kontaktoimaan järjestöjä, jotta riehaa saataisiin vietyä eteenpäin.  

Vuosijuhlien eteen lähdetään tekemään tavoitteellista työtä. Elina keskustelee Joelin kanssa 
mahdollisista aiemman hallituksen suunnitelmista ja alkaa selvittämään mahdollisia lokaatioita 
(esimerkiksi ravintolat Tampereella) vuosijuhlien järjestämiselle. Mietinnässä vuosijuhlat 
esimerkiksi noin 50 henkilölle.  



Työelämäexcuja pyritään järjestämään keväällä Tampereelle ja syksyllä ”isompi” excu Helsinkiin. 
Excuissa myös yhteistyö muiden ainekerhojen ja järjestöjen kanssa mietintään.  

f) Yleisiä pohdintoja 

Tavoitteena saada opintosuunnan opiskelijoita yhtenäisemmäksi ja aktiivisemmaksi.  

Tavoitteena toimia opiskelijoiden äänitorvena opintosuunnan suuntaan esimerkiksi kursseihin 
liittyen.  

 

12. Seuraava kokous 

Seuraava kokous järjestetään viikolla 4-5. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 14.13.  

 

 

Puheenjohtaja, Henri Jokinen   Sihteeri, Elina Takku 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja, Elmeri Martikainen  Pöytäkirjantarkastaja, Sini Siren 

 

 


