
Pöytäkirja 

6/2016 

Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat- Juju ry 

  

Aika: 18.10.2016 klo 19.00        

Paikka: Gastropub Kaleva 

Jakelu: Juju ry:n hallitus 

Läsnä: Hautajärvi, Karhunen, Turkia 

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.30 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa. 

Päätös: Puheenjohtajaksi Anna-Liisa Hautajärvi, sihteeriksi Jussi Karhunen ja pöytäkirjantarkastajiksi 

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 päätösvaltaisuus. 

 

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

Esitys: hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

Päätös: Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

 

5. Ilmoitusasiat 

- JKY:n 5 vuosijuhlat, kutsu Jujun sähköpostissa. Osallistutaanko hallituksen voimin ja 

kustantaako Juju illalliskortit 30e/hlö? 

- Päätettiin osallistua koko hallituksen voimin. JuJu maksaa illalliskorteista 20€/hlö, ja 

jokainen hallituksen jäsen maksaa 10€ omasta osallistumisestaan. 

- Domusklubin siivouksesta Jujulle rahaa vajaa 200e 

- Kutsu Joensuun julkisoikeuden opiskelijoiden vuosijuhlille. Juju sponsoroisi illalliskortin 

halukkaalle lähtijälle, matkat omakustanteisia ja vuosijuhliin lahjaksi Jujun haalarimerkit + 

pullo. Budjetti lahjaan max. 20e. 

- Päätettiin, että Jussi lähtee paikalle. 

- Valtuutettiin Jussi hankkimaan verkkosivujen palvelintarjoajalta kahdeksi vuodeksi 

palvelintilaa ja DNS-tietueisännöintipalvelun kolmeksi vuodeksi (parantaa mm. 

hakukonelöydettävyyttä), sillä rahaa on. Kustannukset n. 50€:n luokkaa. 

 

6. Seuraava hallituksen kokous 

Esitys: Hallituksen seuraava kokous päätetään kokouksessa. 

Päätös: Päätettiin pitää seuraava hallituksen kokous ennen marraskuun Pykäläbissejä 7.11. 

Salhojankadun pubissa klo 18. 

  

7. Muut esille tulevat asiat 

Esitys:  

- Jujun varallisuustilanteen kartoitus Annalta: paljonko Jujulla nyt rahaa ja paljonko saadaan 



- Rahaa on. Tulevalle hallitukselle jää muutakin kuin velkaa. 

- Jujun vuosijuhlalahja Staabille ja budjetti tähän ehdotetaan max 50€. Lisäksi esitetään että 

Jussi lähtee yhdessä Annan kanssa edustamaan Jujua cocktailtilaisuuteen, kun Ansku jäi pois. 

- Helsingin excun ajankohta ja vierailukohteet. Miten budjetointi tähän hoidetaan? 

- Oppiaine maksaa matkat. JKY:n avustus käytetään mahdolliseen rentohenkiseen 

kaljoitteluun ja tilanvuokraan/juomien tarjoamiseen tilaisuuteen, johon kutsutaan joku 

kapakkaformaattiin sopiva asiallinen taho kertoilemaan fiksuja niin, että tuopin 

ääressä myös oppisi jotain. 

- Jujun pikkujoulut ja syyskokous. Ehdotetaan paikaksi Luonnonhyvä saunaa ja samalla 

järjestettäväksi Pauli Rautiaisen läksiäiset. Mukaan kutsuttaisiin myös henkilökunta. Ansku 

voisi kysellä ruokapuolta mm. Borneosta. Jussilta ostetaan Paulille läksiäislahjaksi 10€:lla 

K.J. Ståhlbergin rintakuva. 

- Marraskuun pykälät pidetään 7.11. Salhojankadun pubissa teemalla “Etkö tunne ketään -

pykälät” 

- Haalarimerkkien tilaus lykätään pikkujoulujen jälkeiseen aikaan ja harkitaan jopa tilauksen 

vierittämistä seuraavalle hallitukselle. Olkoon heillä viisautta. 

 

8. Kokouksen päättäminen 

 

Puheenjohtaja päätti kokouksen ajassa 20.40. 

 

 

 

_____________________________   _____________________________ 

 

Anna-Liisa Hautajärvi, puheenjohtaja   Jussi Karhunen, sihteeri 

 

 

 

 

_____________________________    

 

Laura Turkia, pöytäkirjantarkastaja   


