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JUJU RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika: 9.9.2019 klo 16.15  

Paikka: Tampereen yliopisto ryhmähuone C2, Tampere 

Paikalla: 

 Patrick Hanska 

 Samuel Bashmakov 

 Salli Salminen 

 Julia Rusanen 

 Ronja Juhanpelto saapui ajassa 16.58 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:  

1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin ajassa 16.28 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajan sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Salli Salminen, sihteeriksi Patrick Hanska ja 

tarkistetaan pöytäkirja kollektiivisesti seuraavassa kokouksessa. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista ilman muutoksia. 

5. Ilmoitusasiat: kesäkuulumiskierros 
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- Tuoreet maisterifuksit on otettu erityisen lämpimästi vastaan. Olemme saaneet 

toiminnastamme (kampuskierros, yhteydenpito, yhteistapaaminen muiden 

ainejärjestöjen kanssa) kiitosta kohderyhmältä. 

- Olimme esittelemässä JuJu ry:n toimintaa Staabin, tampereen yliopiston 

hallintotieteitä opiskelevien ainejärjestön uusille fukseille. 

- TREY:n avustukset on maksettu ja TREY:stä ollaan oltu yhteydessä omaan tilaamme 

liittyen. 

- Olemme saaneet palautetta kotisivujemme nykyisestä tilasta, jota on pidetty 

heikkona. 

6. Talousasiat 

- Yleinen talouden tila 

○ Yhdistyksen taloudellinen tilanne on suotuisa ja yhdistyksellä on tarpeellinen 

määrä varoja jatkaa toimintaansa suunnitellusti. 

- TREY:n avustuksiin liittyen 

○ Mahdollinen lisätalousarvio. 

○ Vuosijuhlasäästötilin avaaminen. 

○ Mahdollinen haalarimerkkien lisätilaus. 

○ Selvitetään haalarimerkkien myymistä Staabi ry:lle jälleenmyyntiä varten. 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Pöytäkirja 4/2019 tarkistettiin ja hyväksyttiin ilman korjauksia. 

8.  Uusien jäsenten hyväksyminen 

Hyväksyttiin Tuukka Lappi sekä Mirka Leinonen yhdistyksen jäseniksi. 

9. Johtajuussymposium 

Ronja Juhanpelto saapui kokoustilaan klo. 16.58 

- Hankitaan karkkia ja tekemistä Johtajuussymposiumin ständiä varten (budjetti 20€). 

- Samuel ja Patrick ottavat päävastuun ständin hoitamisesta. 

10. Yhdistysinfo 

Osallistuimme yhdistysinfoon. 

11. Alumnitapaaminen 
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Aikaresurssien ja hallituksen jäsenien määrän rajallisuudesta johtuen, emme pysty 

osallistumaan alumnitapaamiseen. 

12. Harrastemessut 

Osallistumme Harrastemessuille keskustakampuksella (budjetti 20€). 

13. Osallistuminen Staabi ry:n vuosijuhlille 

JuJu ry:tä edustamaan lähtevät Patrick ja Ronja. Edustuskuluista subventoidaan puolet 

per osallistuja eli 70€ ja lahjaan 20€ (budjetti 90€). 

14. Syksyn tapahtumat 

- Pykäläbisseihin panostetaan nyt entistä enemmän ja niitä pyritään järjestämään 

entistä säännöllisemmin. 

- Syksyn excursio? Helsinki, EY + 1-2 muuta? Yhteisen excursion mahdollisuuden 

selvittäminen muiden hallintotieteiden ainejärjestöjen kanssa. 

- Kevyttä illanviettoa ja uusien jäsenien rekrytointia sekä toimintaan sitouttamista. 

- Selvitetään hallintotieteiden ainejärjestöjen yhteisen tapahtuman pitämisen 

mahdollisuutta. 

15. Muut esille tulevat asiat 

- Seuraavaa kokousta on toivottu pidettävän Huurupiilossa. 

16. Seuraava kokous 

Päätetään seuraava kokous Doodlella. 

17. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 17.58. 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Salli Salminen      Patrick Hanska 

Puheenjohtaja      Sihteeri 


