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JUJU RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika: 9.4.2020 klo 17-19 

Paikka: Etäyhteys, Microsoft Teams 

Paikalla: 

Amanda Angeria 

 Samuel Bashmakov 

Patrick Hanska  

Sirpa Peuraniemi 

Julia Rusanen 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:  

1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin klo. 17.04. 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin sekä tarvittaessa kahden ääntenlaskijan valinta 

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Samuel Bashmakov ja sihteeriksi Amanda 

Angeria.  

Pöytäkirja tarkastetaan seuraavassa kokouksessa kollektiivisesti. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

       Hyväksytään kokouslista sellaisenaan. 
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5. Edellisen pöytäkirjan tarkastaminen 

    Hyväksytään edellisen kokouksen pöytäkirja. 

6. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros 

Julia Rusanen kertoi kuulumisten lisäksi myös hiukan koulutuspoliittisista asioista, 

kuten siitä, että tutkinnon rakennetta pyritään tulevaisuudessa selkeyttämään.  

Puhuttiin yleisesti JuJu:n nettisivujen uudistuksesta. Amanda Angeria kyselee 

Telegrammissa ja Instagramissa löytyykö omien opiskelijoiden joukosta osaavia ja 

halukkaita henkilöitä päivittämään nettisivuja. Voidaan neuvotella pienestä 

korvauksesta.  

7. Talousasiat 

JuJun talous on vakaalla pohjalla. Patrick Hanska siirsi JuJun tilille haalarimerkkituloja 

60 €.  

8. Treyn toiminta-avustushakemus 

Viime vuonna saatiin toiminta-avustusta 1200€ TREY:ltä. Kannustavaa osaa haetaan, 

koska JuJu:n toiminta on selkeästi kasvanut ja sitä yritetään vakiinnuttaa. Sovitaan, 

että panostetaan hakemukseen ja listataan kaikki suunnitelmat sekä relevantti 

toiminta. Jokainen kirjoittaa omasta osa-alueestaan avustushakemukseen.  

Tarveharkintaista osaa haetaan 200 €. Taloutemme on hyvällä pohjalla, joten 

tarveharkintaista osaa tuskin saamme enempää.  

Katsotaan toiminta-avustushakemusta yhdessä sen jälkeen, kun kaikki ovat 

kirjoittaneet omasta osuudestaan. Samuel Bashmakov päättää deadlinen, jonka 

puitteissa avustushakemus tehdään.  
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9. Edilex-lakikoulutusten valinta 

Päätetään yhdessä Edilex-lakikoulutuksen kurssit. Otetaan alustavasti 11 kurssia, 

jotka Samuel Bashmakov käy vielä läpi tehdessään ilmoittautumislomaketta. Sen 

jälkeen Samuel Bashmakov tekee Google Formsin, jossa haetaan paikkoja Edilex-

lakikoulutuksiin. Kurssit ilmoitetaan hakulomakkeessa, mutta hakijan ei tarvitse vielä 

päättää mihin hakee. Sen jälkeen suoritetaan arvonta. Ilmoitamme voittajat 

kursseille. Mainostetaan kaikissa käyttämissämme sosiaalisen median kanavissa 

(Telegram, Facebook, Instagram ja Twitter) ilmoittautumista, kun Google Froms on 

valmiina. 

10. Kehitysjaoston toiminnan aloittaminen 

Suunnitellaan etätapahtumia. Esille nousee ajatuksia etäkahvittelusta sekä etäpeli-    

illoista. Laitetaan Telegrammiin, oisiko kehitysjaostolla intoa aloittaa toimintaa jo 

tänä keväänä, koronasta huolimatta.  

11. Muut esille tulevat asiat 

Amanda Angeria tiedottaa Pauli Rautiaisen vinkkaamasta harjoittelupaikasta sekä 

kesäopinnoista JuJun someissa ja sähköpostilistalla. 

Sirpa Peuraniemi miettii syksyn ”vapunajan” tapahtumien kohtaloa sekä sitsejä.  

12. Seuraava hallituksen kokous 

Seuraavasta kokouksesta päätetään Doodlella. 

13. Kokouksen päättäminen 

       Kokous päätettiin klo 18.31 
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_________________________________  _________________________________ 

Samuel Bashmakov     Amanda Angeria    

Puheenjohtaja      Sihteeri 


