
PÖYTÄKIRJA      Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat – JuJu ry 9/2018  
 

Aika: 31.10.2018 klo 16:00 

Paikka: Plevna, Itäinenkatu 8, Tampere 

Jakelu: JuJu ry:n hallitus 

Paikalla: Henri Jokinen, Sini Sirén, Elmeri Martikainen, Veera Salminen sekä Elina 

Takku. 

 
Kokouksessa käsiteltävät asiat:  
 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 15.28. 

 

2. Kokouksen järjestäytyminen  

Esitys: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi 

pöytäkirjantarkastajaa. 

Puheenjohtajaksi valittiin Henri, sihteeriksi Sini sekä pöytäkirjantarkastajiksi 

Elmeri ja Veera. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Esitys: Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. Elina paikalla 

videoyhteydellä. 

Esitys hyväksytään. Elina osallistuu myöhemmin kokoukseen videolla. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi 

Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi. 

 

5. Ilmoitusasiat 

Johtajuussymposium tulevaisuus vielä epämääräinen T3 myötä. 

 

6. Opintosuuntainfo 5.11 

Elina Takku liittyi kokoukseen ajassa 15.31. 

6.1. Oman pisteen ohjelman kehittely, kaksi julkisoikeuteen liittyvää tehtävää. 

Ehdotukset: MV-lehden tapaus ja heitetään siihen perustuslain pykälät ja 



laitetaan tokavuotiset pohtimaan yhteyttä. Toinen tehtävä olisi PL 10 §:n 

muuttaminen ja sen pohdinta. 

6.2. JuJu:n osallistuu napostelukuluihin.  

Esitys: osallistutaan kuluihin max. 10 €:lla.)  

Ehdotus hyväksytään budjettiin. 

 

7. Vuosijuhlat 

Käytiin katsastamassa juhlatilat, näyttää erittäin hyvältä. Koristelut tulee hoitaa 

itse ja Juveneksen kanssa sovitaan pöytäliinoista ja serveteistä yms. Tilaan tulee 

kolme pitkää pöytää. Paikan päällä on läppäri, tykki ja kangas, jos tarvitaan. 

7.1. Maksettujen ja maksamattomien osallistumisten tarkistus 

Veera lähettää muistutusviestit niille, jotka eivät ole vielä maksaneet. 

7.2. Vuosijuhlien ohjelman rakenteen suunnittelun jatkaminen 

Elina ja Henri tekevät ohjelmarakenteen. Elmeri on selvittänyt 

jatkopaikkoja. Ilonaan ei päästä, koska kaikkien tulisi olla 24-vuotiaita. 

Ilvekseen pääsee jonon ohi, mutta aukeaa perjantaisin vasta klo 23. 

Roskaan pääsee jonon ohi, mutta pohditaan, onko sopiva vujuille. Elmeri 

jatkaa kyselyitä.  

7.3. Istumajärjestyksen suunnittelun aloitus 

Sini jatkaa pöytäjärjestelyn tekemistä. 

7.4. Palkintonuijien tilaaminen 

Ostetaan Chlasun nuijat, jotka maalataan kultamaalilla. Ostetaan kolme 

nuijaa. 

7.5  Tilan koristelu 

Veeralla on led-kynttilöitä pöytiin. Veera kysyy servieteistä ja 

kangasliinoista Juvenekselta.  

Pullojen keräykseen täytyy varmaan tuoda omat jätesäkit, ostetaan siis 

niitä. 

7.6  Viinapuoli 

Henri laskee 61 henkilölle juomat ja viestittää paljon menisi rahaa. 

8. JuJu ry:n kunniajäsenyyden myöntäminen 

8.1. Esitys: Hallitus esittää, että JuJu ry:n ensimmäinen kunniajäsenyys 

myönnetään yhdistyksen sääntöjen 3 § 3 kohdan ja 13 § 3 kohdan 



mukaisessa järjestyksessä yhdistyksen syyskokouksessa 27.11.2018 

professori, HT Raija Huhtaselle. Kunniajäseneksi voidaan kutsua henkilö, 

joka on merkittävällä tavalla toiminut yhdistyksen hyväksi. 

 

Esittelemme Raijan palkitsemisen ehdottamisen ja perustelut ennen 

perustajajäsenten palkitsemista vuosijuhlissa. Itse kunniajäsenyyden 

myöntämisestä päätetään virallisesti syyskokouksessa. 

 

9. Muut esille tulevat asiat 

Houkutellaan Jussi Karhunen Raijan läksiäiskahvitteluihin.  

Syyskokouksesta tulee ilmoittaa 10 päivää ennen jäsenistölle. Eli siis sähköpostin 

teko ja Facebook-tapahtuman tekeminen. Veera hoitaa tiedotuksen. 

Esityslista sekä talousarvio täytyy tehdä syyskokoukseen. Toimintakertomuksen 

täytyy olla valmis vasta syyskokoukseen. 

Sillisostoksille torstai-iltana 22.11. Sillis on Tampellassa kerhotilassa. 

 

10. Seuraava kokous 

Seuraava kokous pidetään torstaina 15.11. iltapäivällä. Syyskokouksen päivä 

tarkentui tiistaiksi 27.11.2018. 

 

11. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin ajassa 16.22. 

 

Puheenjohtaja, Henri Jokinen   Sihteeri, Sini Sirén 

 

 

Pöytäkirjantarkastaja, Elmeri Martikainen  Pöytäkirjantarkastaja, Veera Salminen 


