
Pöytäkirja 

4/2016 

Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat- Juju ry 

Aika: 1.4.2016 klo 19.40          

Paikka: Café Europa 

Läsnä: Anna-Liisa Hautajärvi, Anna Urpiola, Laura Turkia ja Jussi Karhunen 

 

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.40. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

Päätös: Puheenjohtajana Anna-Liisa Hautajärvi, sihteerinä Jussi Karhunen, pöytäkirjantarkastajina 

Anna Urpiola ja Laura Turkia. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Esitys: kokous on kutsuttu koolle yhdistyksen sääntöjen 7 §:n mukaisesti. Todetaan kokous lailliseksi 

ja päätösvaltaiseksi. 

Päätös: Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset ja muutokset esityslistaan mahdollisia) 

Esitys: hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

Päätös: Päätettiin pohjaesityksen mukaisesti. 

 

5. Ilmoitusasiat 

● Jujun nimen ja sääntöjen muuttaminen ajankohtainen uuden korkeakoulun aloituksen myötä 

vuonna 2018 ? Jujun säästettävä varoja nimenmuutokseen PRH:lle joka maksaa noin 80 

euroa. 

● Julkisoikeuden asema uudessa korkeakouluhallinnossa - ei muutoksia luvassa, kaavaillaan 

englanninkielistä maisteriohjelmaa. 

● JKY:n boostia haettu, päätös huhtikuun aikana 

● Tenttiarkisto on päivitetty. Anna tsekkaa jäsenmaksutilanteen 

● Tamyn avustusta saatiin odotettua enemmän - 637,54€! Juhlat pystyyn! 

● Kurssipalautteen arviointiin lupautuneet Jussi ja Laura 

 

6. Seuraava hallituksen kokous 

Esitys: Hallituksen seuraava kokous päätetään kokouksessa. 

Päätös: Tarkempi ajankohta päätetään tulevana syksynä. 

 

7. Muut esille tulevat asiat 

Esitys: 



● Yrityksen kontaktointi symposiumiin, tästä luvattu järjestölle noin 200 euroa 

○ Jussi kontaktoi Valtiokonttorin valtiolle.fi -rekrypalvelun osalta. Jos ei ole 

menestystä, niin kontaktoidaan Osuuspankki, Deloitte tai EY. 

● Jujun ilmoittautuminen symposiumiin 30.4 mennessä ja tuonne ständille ilmeisesti myös 

keksittävä tehtävärasti? 

○ Ilmoitetaan jonkinlaisesta tietovisasta, mutta keksitään tarkempi sisältö myöhemmin. 

● Tamyn strategian katsaus ja lähettäminen viimeistään 8.4.   

○ Ansku kokoaa oppiainepalautteen muiden hallituslaisten kontribuution perusteella. 

● Uusien haalarimerkkien tilaus? Hoidettava ajoissa etenkin syksyn fukseja ajatellen ja vietävä 

Staabin toimistolle sekä markkinoitava myös itse aktiivisesti etenkin fukseille 

○ Ei tilata ennen syksyä. 

● Syksyn fuksien tuutoroinnin järjestäminen 

○ Villeä konsultoidaan tutoroinnista. Anna hoitaa tutoroinnin. 

● Muut syksyn toimintaraamit ja tapahtumat 

○ Syksyllä järjestetään ekskursio Helsinkiin yhteistyössä Pauli Rautiaisen kanssa. 

Paulin tutkimushankerahoista maksetaan kuljetuskustannukset. Jussi kontaktoi Paulia 

vielä keväällä, jos asian suhteen on tehtävä järjestelyliikkeitä jo nyt. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 Kokous päätettiin ajassa 20.20. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Anna-Liisa Hautajärvi, puheenjohtaja   Jussi Karhunen, sihteeri 

 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

 

Laura Turkia, pöytäkirjantarkastaja   Anna Urpiola, pöytäkirjantarkastaja 

 


