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Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat- Juju ry 

  

Aika: 4.4.2017 klo 16.30         

Paikka: Tampereen yliopisto / Skype 

Läsnä: Auranen, Karhunen, al-Khafaji, Helvamo, Niemi. 

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 16.33. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Joel Auranen toimii puheenjohtajana, Jussi Karhunen sihteerinä ja Ville Niemi sekä Valeri Helvamo 

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 lisättynä Joensuun vierailun käsittelyllä (uusi 

kohta 10). 

 

5. Ilmoitusasiat 

Jussi ilmoitti verkkosivujen webhotellin sähköpostiherjasta. Palveluntarjoajaan on oltu yhteydessä, 

että mistä kenkä puristaa, mutta kovin oli kylmää kättä tarjolla avuksi. Ilmeisesti Facebook-

johdannainen on jotenkin rikki, pitänee korjata. 

 

Heta oli lähestynyt JuJua opponointivideon tiimoilta. Tarkoitus olisi tehdä ilmeisesti JKY:n toimesta 

opponointivideo, jossa opiskelijat esiintyvät. Hallituksesta ei ehditä avustaa, mutta Sima jakaa tiedon 

JuJun Facebook-seinällä JuJun tilillä ja kyselee jäsenistöä sekä vastaa Hetalle, että tietoa on levitetty. 

 

6. JuJu ry:n työelämä-excursio Hämeenlinnaan 

Homma on hyvässä jiirissä. Ilmoittautuneita vasta 5. Joel mainostaa tapahtumaa Staabin ryhmässä. 

Hallituksesta lähdössä Joel ja Valeri. Joelista bussi-isäntä. Jussi laittaa muistutussähköpostia 

jäsenistölle torstaina. 

 

7. Kevään Proffasauna 

Sima, Joel ja Valeri käyvät kaupassa sunnuntaina. Sima tekee snapsit. Jussi hoitaa avaimen ja 

ohjelmaspektaakkelin, sekä luo käsikirjoituksen näytille muille hallituksen jäsenille. 

 

Sima ja Jussi ovat gradusemmassa ja Joel töissä melko myöhään maanantaipäivänä. 

Ville on ekana vastuullisena viideltä viimeistään paikalla asettamassa tarjoilut kohdilleen. 

 

8. Tutkimusseminaari jatko-opiskelijoiden kanssa 

Jatko-opiskelijoiden ehdottamat tutkimuskahvit sijoittuisivat vappuviikolle keskelle arkipäivää. 

Lisäksi kahvien hinta Juvenekselta tilattuna on erittäin kallis (6-8€/hlö). Päätettiin, että jätetään 

kevään kahvit tarjouksesta huolimatta väliin ja keskitytään syksyn seminaarin suunnitteluun. 

 



Joel järjestää yhteisen palaverin hallituksen ja Virven (tohtoriopiskelijavastaava) kanssa toukokuulle, 

jolloin saatetaan homma hyvälle mallille. Ehdotettu ajankohta kokoontumiselle toukokuun 

ensimmäinen viikko. Alustava ajankohta tutkimusseminaarille voisi olla lokakuun alku. 

 

9. Yritystori Johtajuussymposium 

Valtiokonttorissa vastuuhenkilö on vaihtumassa, eivätkä he näin ollen voi sitoutua mihinkään syksyn 

hommaan ennen loppukevättä. 

 

VOO oli niin ikään varannut Valtiolle.fi/Verohallinnon itselleen kontaktoitavaksi. Joel selvittää, onko 

kyseessä juurikin Valtiokonttorin varaus, vai jokin muu. Jos Valtiokonttori on vielä vapaana, niin 

sitten Jussi on myöhemmin keväällä yhteydessä Valtiokonttoriin uudemman kerran. 

 

Sima selvittää Kelan kiinnostusta osallistua yritystorille.  

 

10. Joensuun vierailu Hyvinvointioikeuden päivillä 

Ilmoittautumislinkki oli ollut väärä, tilanne korjataan viestinnällä. Valitettavan heikko ajankohta 

Joensuun vierailulle, harva - jos kukaan - tuntuu pääsevän paikalle hallituksestammekaan. 

 

11. Muut esille tulevat asiat 

Toukokuun ja kevään viimeiset Pykäläbisset pidetään 8.1. maanantaina klo 19 ilman ihmeempää 

agendaa O’Connell’sissa. Joel varaa tilan.  

 

Seuraava hallituksen kokous pidetään tarvittaessa Pykäläbissein yhteydessä. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 17.23. 

 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Joel Auranen, puheenjohtaja    Jussi Karhunen, sihteeri 

 

___________________________________  ___________________________________ 

Ville Niemi, pöytäkirjantarkastaja   Valeri Helvamo, pöytäkirjantarkastaja 

 

 


