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Aika: 17.4.2018 klo 11:00 

Paikka: Tampereen yliopisto 

Jakelu: JuJu ry:n hallitus 

Paikalla: Veera Salminen, Sini Sirén ja Elmeri Martikainen. 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:  

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 11.13. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen  

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa. 

Veera toimii puheenjohtajana. Elmeri ja Sini tarkastaa sekä toimii sihteerinä. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen  

Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

Esitys hyväksytään. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi  

Esitys: Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

Esitys hyväksytään. 

 

5. Ilmoitusasiat  

Tamyn toiminta-avustuspäätös tulee pian. Toivotaan avustusta (vujujen takia). 

 

6. Pykäläpäivien jälkipuinti 

Pykäläpäivät oli onnistunut tapahtuma, ruokaa ja juomaa oli yllin kyllin - 

enemmänkin porukkaa olisi toisaalta voinut olla paikalla. Ei buukattu toistaiseksi 

uutta ensi vuodelle joensuulaisten kanssa, saa seuraava hallitus päättää mitä 

asian kanssa tehdään. Tärkeää kuitenkin ylläpitää suhteita sinnekin suuntaan. 



 

7. Työelämäexcun järjestämisen kartoitus 

Elmeri oli yrittänyt saada yhteyttä Sisä-Suomen poliisiin, mutta nihkeästi on 

vastailtu. Tampereen yhdyskuntaseuraamustoimistoon voisi ottaa yhteyttä ja 

selvittää olisiko sinne mahdollista päästä vierailemaan/olisiko todellista 

mahdollista päästä töihin hallintotieteistä. Elmeri selvittää ensin poliisin ja sitten 

seuraamustoimiston, jos ei näistä saa vastausta niin, sitten maistraattia voisi 

kysellä. Pyritään järjestämään vielä toukokuun aikana. 

 

8. JuJu ry:n tulevat vuosijuhlat 

Suunnittelemme vuosijuhlatiimin perustamista (n. 3-4 hlöä). Pohdittiin 

mahdollista juhlapaikkaa: Sorin sauna (290€), Frenckell & Piha (pitää ottaa 

yhteyttä ja selvittää), Klubi 57 (pe-la 520€). Odotamme hallituksen 

täydentymistä.  

 

9. Muut esille tulevat asiat 

Emmi-Juulia Männistö on valittu syksylle 2018 JuJu ry:n ensimmäiseksi 

maisterituutoriksi. Emmi-Juulia käy kouluttautumassa tuutorihommiin, muuten 

pääasiassa Elina hoitaa tuutorointia kunhan palaa vaihdosta. Veera käynyt JKK:n 

OPS-työryhmässä. Perjantaina uutta kokousta OPS-työryhmän kanssa. 

Julkisoikeuden osalta asiat siellä melko ok. 

 

10. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään toukokuussa ja mahdollisesti järjestetään Pykälät 

samalla. Ajankohta tarkentuu lähempänä. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 11.57. 

 

 

 

Puheenjohtaja, Veera Salminen   Sihteeri, Sini Sirén 

 



 

Pöytäkirjantarkastaja, Elmeri Martikainen  Pöytäkirjantarkastaja, Sini Sirén 


