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JUJU RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika: 1.11.2019 klo 10.00 

Paikka: Tampereen yliopisto ryhmähuone A33, Tampere 

Paikalla: 

 Patrick Hanska 

 Samuel Bashmakov 

 Salli Salminen (etäyhteys) 

 Julia Rusanen 

 Ronja Juhanpelto 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:  

1. Kokouksen avaus  

Kokous avattiin ajassa 10.02 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajan sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Patrick Hanska, sihteeriksi Ronja Juhanpelto  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: kuulumiskierros 
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- Taykin kanssa pykälät ma 4.11, paikalle saatiin Heta Heiskanen ja Tarja Seppä. 

- Maisterituutoroinnista oli tapaaminen muiden maisterituutoreiden kanssa. Puhuttu 

maisterituutoroinnin jatkosta ja siitä pitäisikö maisterituutoroinnista saada 

opintopisteitä. Asia vielä keskustelun tasolla.  

- 21.11 opintosuunta info, tuutorvastaava menee paikalle. 

6. Talousasiat 

a. Yleiset talousasiat  

- Omaan vuosijuhlanauhaan päätetty sijoittaa 300e, koska ylijäämää 

talousarviossa on. 

- Helsingin excursion osalta päätetty, että maksamme bussimatkan 

kokonaan ensin JuJun tililtä ja laskutamme sitten Fiskukselta näiden 

osuuden matkasta. Lisäksi saamme EY:ltä tukea bussimatkoihin. 

b. Lisätalousarvioesitys 

- Hyväksyttiin lisätalousarvioesitys tilikaudelle 2019 ja se hyväksytetään 

syyskokouksessa . 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan tarkastaminen 

Pöytäkirja tarkistettiin. 

8. Uusien jäsenten hyväksyminen 

- Sirpa Peuraniemi hyväksytään yhdistyksen jäseneksi.  

9. Viestintäsuunnitelma 

- Päätettiin, että hallitus perustaa viestintäsuunnitelmatyöryhmän, jonka jäseniä ovat 

Patrick Hanska, Samuel Bashmakov, Julia Rusanen ja Ronja Juhanpelto. 

Viestintäsuunnitelma hyväksytetään yhdistyksen jäsenillä syyskokouksessa.  

10. JuJun vuosijuhlanauha 

- Päätetään, että JuJulle hommataan oma vuosijuhlanauha. Selvitään, mistä 

vuosijuhlanauhaa voi hankkia ja paljonko vuosijuhlanauha maksaa. 

11. HTP2020 workshop 
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- Kysytään lisätietoja  Hallintotieteilijäpäivillä järjestettävien workshoppien sisällöstä ja 

ajankohdasta, ja kun näihin saatu selvyyttä, voimme osoittaa kiinnostuksemme 

workshoppeihin osallistumista kohtaan. 

12. Case Edilex 

- Päätimme jakaa linkin Edilexin käyttöoikeuksien laajentamista koskevasta 

hakemuksesta jäsenillemme, jotta he tietävät, että voivat ilmaista kiinnostuksensa 

hankintaa kohtaan. 

- Kysytään VOO:lta heidän kiinnostusta olla mukana hallituksemme tekemässä 

hankintaehdotuksessa Edilexin käyttöoikeuksien laajentamisesta. 

13. Yhdistyksen sääntöjen muutosesitys 

- Yhdistyksen hallituksen esitys viedään hyväksyttäväksi syyskokoukseen.  

14. Syksyn työelämäexcursio 

- Syksyn työelämäexcursiota varten budjetoidaan 515 euroa. 

- Excursiolle osallistujia ilmoittautunut 28 henkilöä, joista 5 ovat Jujun ja Fiskuksen 

hallituksen jäseniä.  

- Excursion ilmoittautuminen meni 10 minuutissa täyteen, joten excursio oli hyvin 

suosittu.  

15. Opintosuuntainfo 

- Opintosuuntainfo toisen vuoden opiskelijoille 21. 11 . Alustavasti hallituksesta 

osallistuvat Julia Rusanen ja Ronja Juhanpelto. 

16. Kulukorvaukset 

- Jatkossa kulukorvauksien kirjaamiseen ja kulukorvaushakemusten säilyttämiseen 

kiinnitetään parempaa huomiota. Hankittu kansio kulukorvaushakemuksia varten.  

17. Edustus Johto ry:n vuosijuhlaillalliselle 

- Samuel Bashmakov ja Julia Rusanen edustavat JuJua Johto ry:n vuosijuhlilla. Julian 

mahdollisesti estyessä Patrick Hanska edustaa Julian tilalla. 

18. Muut esille tulevat asiat 
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- Joulukuun pykälät järjestetään tiistaina 10.12.  

- Aloitetaan talousarvion ja toimintasuunnitelman valmistelu toimikaudelle 2020. 

19. Seuraava kokous 

Päätetään seuraavan kokouksen ajankohdasta Doodlessa.  

20. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 11.41. 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Patrick Hanska      Ronja Juhanpelto    

Puheenjohtaja      Sihteeri 


