
Tampereen yliopiston julkisoikeuden      Pöytäkirja 4/2013 

opiskelijat – JuJu ry 

 

JUJU RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika   4.11.2013 klo 19:30 

 

Paikka   Olutravintola Konttori, Verkatehtaankatu 5, Tampere 

 

Läsnäolijat  Jaakko Haaparanta 

   Jennileena Kannisto 

   Anna Eloranta 

   Anna Lietonen 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19:42. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja yksi ääntenlaskija. 

 

   Päätös: Valittiin puheenjohtajaksi Jaakko Haaparanta, sihteeriksi Anna  

   Lietonen ja ääntenlaskijaksi Jennileena Kannisto.  

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

   Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväkyminen 

Esitys: Hyväksytään esityslista kokouksen käsittelyjärjestykseksi. 

 

   Päätös: Hyväksyttiin esitys.  

 

5. Edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Esitys: Todetaan edellisen hallituksen kokouksen pöytäkirjan tietojen 

vastaavan kokouksen kulkua ja hyväksytään pöytäkirja tarkastetuksi. 

 

   Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 

6. Ilmoitusasiat 

   Puheenjohtaja ilmoitti, että Staabi ry on päättänyt myöntää JuJu ry:lle 200 

   euron toiminta-avustuksen.  

 

7. Yhdistyksen hallituksen jäsenen eroilmoituksen hyväksyminen 

Asia: Yhdistyksen hallituksen jäsen, Anna Eloranta, on ilmoittanut eroavansa 

yhdistyksen hallituksesta (liite 1), koska hänen opinto-oikeutensa 

hallintotieteiden maisterin tutkintoon on päättynyt.  

 

   Esitys: Hyväksytään Anna Elorannan ero yhdistyksen hallituksesta.  

 

   Päätös: Hyväksyttiin esitys.  

 



8. Yhdistyksen taloudellinen tilanne ja jäsenmäärän kehitys 

Asia: Puheenjohtaja esittelee yhdistyksen tämänhetkisen taloudellisen 

tilanteen ja jäsenmäärän kehityksen syksyn aikana. Käydään tarvittaessa 

keskustelua asiasta. 

 

   Puheenjohtaja kertoi yhdistyksen taloudellisesta tilanteesta. Käytiin  

   keskustelua siitä, miten saataisiin vielä lisää jäseniä (tavoitteena oli 50  

   jäsentä vuoden loppuun mennessä, tällä hetkellä jäseniä noin 40). 

 

9. Yhdistyksen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruus vuonna 2014 

Asia: Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen syyskokous päättää 

yhdistyksen jäsenmaksun ja kannatusjäsenmaksun suuruudesta seuraavalle 

tilikaudelle. 

 

   Esitys: Päätetään, että yhdistyksen hallitus esittää yhdistyksen   

   syyskokoukselle vuoden 2014 jäsenmaksun suurudeksi 5 euroa ja   

   kannatusjäsenmaksun suuruudeksi 20 euroa.  

 

   Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 

10. Yhdistyksen toimintasuunnitelma vuodelle 2014 

Asia: Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen syyskokous hyväksyy 

yhdistyksen toimintasuunnitelman seuraavalle toimikaudelle. 

 

   Esitys: Hyväksytään liitteenä oleva toimintasuunnitelma (liite 2) vuodelle 

   2014 ja päätetään esittää se yhdistyksen syyskokoukselle hyväksyttäväksi.  

 

   Päätös: Hyväksyttiin esitys. 

 

11. Yhdistyksen talousarvio 

Asia: Yhdistyksen sääntöjen mukaan yhdistyksen syyskokous hyväksyy 

yhdistyksen talousarvion seuraavalle tilikaudelle. 

 

   Esitys: Hyväksytään liitteenä oleva talousarvio (liite 3) vuodelle 2014 ja  

   päätetään esittää se yhdistyksen syyskokoukselle hyväksyttäväksi.  

 

   Päätös: Hyväksyttiin esitys.  

 

12. Yhdistyksen syyskokous ja pikkujoulut 27.11. 

Asia: Keskustellaan syyskokouksen ja pikkujoulujen läpiviennistä, ohjelmasta 

ja tarjoilusta.  

 

   Päätettiin, että tilaisuuteen voi saapua klo 18.30 alkaen ja varsinainen kokous 

   aloitetaan klo 19. Päätettiin valita kokouksessa vuoden opettaja. Käytiin  

   keskustelua kokouksen käytännön järjestelyistä ja tarjoiluista.  

 

13. Yhdistyksen toimintasuunnitelman ja talousarvion toteutuminen vuonna 2013. 

Asia: Keskustellaan, miten helmikuussa laaditut toimintasuunnitelma ja 

talousarvio ovat toteutuneet kuluvan vuoden aikana. Käydään myös läpi 

onnistuneet asiat ja kehittämiskohteet vuotta 2014 ja seuraavaa hallitusta 

ajatellen.  

 



   Todettiin, että yhdistyksen talous on ollut hyvin pitkälle talousarvion  

   mukaista kuluvan vuoden aikana. Menot ja tulot ovat vastanneet   

   talousarviossa esitettyjä summia.  

 

   Toimintasuunnitelman suhteen todettiin, että nettisivujen puutos on edelleen 

   ongelma. Lisäksi työelämäkontaktointi ja yhteistyö muiden ainejärjestöjen 

   kanssa eivät ole toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Myös jäsenistölle  

   suunnattuja vapaa-ajan tapahtumia on ollut liian vähän. Lisäksi yhdistyksen 

   hallitus päätti aikaisemmin kesällä luopua JKY:n jäsenyyden hakemisesta.  

 

   Merkittävänä tavoitteena ollut ainejärjestöaseman hankkiminen on  

   sen sijaan toteutunut. Lisäksi tiedotus on ollut hyvällä tasolla ja yhteys  

   julkisoikeuden henkilökuntaan on luotu. JuJu ry:llä on nyt sähköpostilista 

   sekä Facebook-tili. Todettiin, että kokonaisuudessaan vuosi on ollut  

   onnistunut, mutta ensi vuonna on keskityttävä edellä mainittuihin   

   kehityskohteisiin sekä jäsenmäärän lisäämiseen.  

 

14. Muut esille tulevat asiat 

Ei ollut. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 22.58.  

 

 

 

 

 

Puheenjohtaja      Sihteeri 

 

 

_______________________    _________________________ 

 

 

Jaakko Haaparanta     Anna Lietonen 

 

 

 

 

 


