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6/2017 

Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat- Juju ry 

  

Aika: 15.11.2017 klo 19.04         

Paikka: Skype-kokous  

Läsnä: Auranen, Karhunen, Helvamo, Niemi 

  

1. Kokouksen avaus 

Puheenjohtaja avasi kokouksen klo 19.04. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen 

Puheenjohtajaksi valittiin Auranen, sihteeriksi Karhunen ja pöytäkirjantarkastajiksi Helvamo 

ja Niemi.  

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksyttiin kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Henkilökunta osallistuu pikkujoulukustannuksiin 200 €:lla. Laskutetaan oppiainetta 200€:n 

verran, rahat käytetään saunan vuokrakustannusten peittämiseksi.  

 

JuJun sähköpostiin tulleen tiedusteluun seksuaalisesta häirinnästä vastataan nopeasti ja 

lyhyesti. Karhunen hoitaa. 

 

Hallitusneuvottelujen tilanne on nihkeä. Erääseen kandidaattiin oli saatu yhteys uuden 

puhelimen myötä, vastaus oli ollut karkea ja JuJun kannalta negatiivinen. Kakkosvuotisten 

opintosuunta täsmentyy harmillisesti vasta tulevan vuoden puolella, joten opintosuuntaan 

kiinnittyneitä on hankala kosiskella - osa saattaa siksi arkaillakin lähtöä hallitukseen. Moni 

potentiaalinen taho on myös ensi vuonna opiskelijavaihdossa. Tohtoriopiskelijat pohtivat 

oman hallitusjäsenen asettamista. Pari potentiaalista kandidaattia heitettiin ilmoille, Auranen 

kontaktoi lobbaushengessä. 

 

6. Joulukuun Pykäläbisset 

Joulukuun viimeiset pykälät 4.12. klo 19 O’Connell’sissa. Helvamo varaa tilan. Karhunen 

viestii. 

 

7. JuJun pikkujoulut ja syyskokous 

a) Budjetti 

i) Auranen kysyy avustusta Juvenekselta. Aiempina vuosina on saatu 50€:n avustus 

markkinointipäälliköltä ihan vain kysymällä. Samalla kysytään tarjousta kokouksen 

iltapaloista. 

ii) 150€ budjetoidaan viinaksiin. 150€ budjetoidaan tarjottaviin ruokiin. Harkitaan 

Juveneksen tarjous iltapalasta. 

 



b) Tarjoilut 

i) Mennään viinilinjalla, kaupasta patonkia, sipsiä ym. Auranen ja Helvamo pyörähtävät 

kaupoilla. Sihijuomia niin ikään! 

 

c) Ohjelmasta 

i) Helvamolta Joulupukin kamppeet tilanteeseen! Pukki tuo kaikille JuJun rahoilla 

keskikaljaa ja siideriä! Puheenjohtaja Auranen ryhtyy pukiksi ja lupaa olla 

aavistuksen päissään, jotta performanssi on täydellinen. 

ii) Joulupukin kuuma linja - JuJulle etukäteen kysymyksiä inboxiin. Jos ei tule, 

keksitään itse muutamia, joilla pukkia grillataan. 

iii) Auranen kutsuu henkilökunnan yhteyshenkilön Elina Pekkarisen kautta koko 

henkilökunnan.  

iv) Syyskokous alkaa klo 18.30. Klo 19 pikkujoulut. Helvamo ja Auranen valmistelevat 

kokouskutsumateriaalit ja toimittavat ne Karhuselle ennen sunnuntaita, jolloin 

materiaalin on viimeistään lähdettävä. 

 

8. Science Slam: Kari Telarannan palkinto 

Tieteen timosoiniksi slamissa kruunatulle Telarannalle annetaan palkinnoksi vesimeloni ja 

lippis (Niemi hankkii lippiksen ja koristelee sen, ruokatiimi vesimelonin).  

 

9. Muut esille tulevat asiat 

PJ Auranen tekee postauksen Facebookiin, jolla houkutellaan JuJun hallitukseen. 

 

10. Kokouksen päättäminen 

 Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 20.02. 

 

 

 

_______________________________ 

 _________________________________ 

Joel Auranen, puheenjohtaja    Jussi Karhunen, sihteeri 

 

 

 

 

_______________________________ 

 _________________________________ 

Valeri Helvamo, pöytäkirjantarkastaja   Ville Niemi, pöytäkirjantarkastaja 

 


