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Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat- Juju ry 

  

Aika: 27.2.2017 klo 16.30         

Paikka: Tampereen yliopisto  

Paikalla: Joel Auranen, Jussi Karhunen, Sima al-Khafaji, Ville Niemi. 

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.45. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Kokouksen puheenjohtajana toimii Joel Auranen, sihteerinä Jussi Karhunen ja pöytäkirjantarkastajina 

Sima al-Khafaji ja Ville Niemi. 

 

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 

Ei ilmoitusasioita. 

 

6. JuJu ry:n työelämä-excursio Hämeenlinnaan 

Alustava ajankohta 11.4. tiistai. Kohteina:  

● Oikeusrekisterikeskus (varmistettu),  

● Hämeenlinnan hallinto-oikeus (Sima kontaktoi yhteyshenkilö Elina Kurrosta), ja 

mahdollisesti  

● Hämeenlinnan kaupunki, mikäli sieltä löytyy julkkareille sopivia töitä tai projekteja, 

joissa julkisoikeuden opiskelija on tai voisi olla vastuullisena (Ville ja Valeri 

selvittävät, samalla kysely tilojen lainaamisesta, sillä ORK:ssa on tilaongelma.).  

 

Jussi ottaa Raijaan yhteyttä oppiaineen rahoituksen suhteen sekä kilpailuttaa bussiyhtiöt. Alustavasti 

kysytään 20 henkilön pikkubussia, joka asettaa rajan myös lähtijämäärälle. Tohtoriopiskelijat ovat 

olleet kiinnostuneita lähtemään mukaan, jos tilaa on. Etusija pidetään jujulaisilla. 

 

7. Kevään Proffasauna 

Tarjotaan maaliskuun loppua ajankohdaksi, palloa ajankohdasta heitetään henkilökunnalle. Viikko 13 

voisi olla sopiva (27.-31.3.)  

 

Esitetään n. 10-15 minuutin mittaista yhteistä ohjelmaa, jossa halukkaita henkilökunnan jäseniä 

haastateltaisiin henkilökohtaisista asioista tv-ohjelmamaisesti kysymyksin “Jos et olisi julkisoikeilija, 

missä ammatissa toimisit?” 

 

Halukkaat opiskelijat voisivat mennä toiseen huoneeseen, jotta he eivät kuule vastauksia. Heille 

referoitaisiin vastaukset, jonka jälkeen he tulisivat huoneeseen kertomaan arvauksensa, kenestä on 

kyse. Ohjelma toimisi jäänmurtajana ja tunnelmankeventäjänä. Siihen voisi osallistua aktiivisemmin 



tai sitten passiivisemmin, jos ei nappaa. Ajatuksena kuitenkin tarjota yhteistä tekemistä ja 

tutustumista. 

 

Alustava ohjelma:  

klo 19 opiskelijat paikalle - JuJu tarjoaa snapsia (Sima tekee turkinpippurisnapsia) vain 

puolen tunnin ajan! 

klo 19.30 henkilökunta paikalle, esittäytyminen puolin ja toisin. 

klo 20.15 yllä kuvattu spektaakkeli 

klo 21 halukkaille sauna, vapaata jutustelua ja syöpöttelyä ynnä juopottelua.   

 

Jussi ottaa ohjelmaideasta ja rahoituksesta yhteyttä Raijaan ja Hetaan. Esitetään, että JuJu maksaa 

ruoat ja oppiaine tilat. 

 

Tarjoiluihin käytetään JuJun rahaa enintään 150€. 

 

8. Tutkimusseminaari jatko-opiskelijoiden kanssa 

Virve Valtonen on nimetty tohtoriopiskelijoiden yhteyshenkilöksi syksyllä järjestettävää yhteistä 

tutkimusseminaaria varten. Seminaarissa esiteltäisiin jatko-opiskelijoiden tutkimuksia. Tilanne on 

vielä hahmottumaton. Joel on vielä paremmin aiheesta yhteydessä. Heta ilmoittaa seuraavasta 

tohtoriopiskelijoiden kokoontumisesta, johon voisi mennä mukaan. 

 

9. Kevätkokouksen järjestäminen 

Järjestetään kevätkokous maanantaina 13.3. klo 18.30 Pykäläbissein yhteydessä. Pykälät pidetään klo 

19.00. Joel kysyy Ida Koivistoa vierailulle. Jos Ida ei pääse, Joel kysyy jotakuta tohtoriopiskelijaa 

kertomaan 10 minuutiksi omasta tutkimusaiheestaan. Asiasta viestitään 10 päivää ennen kokousta, 

kuten säännöissä sanotaan.  

 

10. Joensuun vierailu 

Joensuun hyvinvointioikeuden päivät pidetään 15.-16.5. Kutsu Joensuusta on tullut meille ja vero-

oikeuden opiskelijoille. Jäsenistöltä kysytty alustavaa kiinnostusta matkaan, mutta suurta innostusta ei 

ole ollut. Toukokuu on ongelmallinen ajankohta, sillä moni on töissä. Hallituksessa kiinnostusta 

kuitenkin on. Ilmoitetaan joensuulaisille, että potentiaalisia tulijoita on kourallinen. Asiaa 

markkinoidaan myöhemmin jäsenistölle. 

 

11. Edellisen hallituksen toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen hyväksyminen 

Edellisen hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös ovat olleet kaikkien hallituksen jäsenten 

nähtävillä Drivessa. Asiakirjat todettiin asianmukaisiksi ja hyväksyttiin lopullisesti yhdistyksen 

kevätkokouksen päätettäväksi. 

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

13. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17.56. 

 

 

 

 



___________________________________  ___________________________________ 

Joel Auranen, puheenjohtaja    Jussi Karhunen, sihteeri 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Sima al-Khafaji, pöytäkirjantarkastaja   Ville Niemi, pöytäkirjantarkastaja 

 

 


