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Aika: su 23.1.2022 klo 12.00 

Paikka: Microsoft Teams 

Jakelu: JuJu ry:n hallitus 

  

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkistajien sekä tarvittaessa 

kahden ääntenlaskijan valinta 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  

5. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros & perehtymistilanne 

6. Tilavaraajat 

7. JuJu ry:n pankkitilin käyttöoikeuksien & verkkopankkitunnuksien poistaminen 

vanhan hallituksen jäseniltä 

8. JuJu ry:n pankkitilin käyttöoikeuksien & verkkopankkitunnuksien myöntäminen 

uuden hallituksen jäsenille 

9. Yhteiset käytännöt 

10. Valittujen infotilaisuus & sähköpostitunnusten aktivointi  

11. Hallituksen esittäytyminen Instagramissa 

12. Talousasiat & budjetointi 
- (Nimenkirjoitus) 

13. Uudet jäsenet 

14. Puheenjohtaja-kysely hallituksen jäsenille 

15. Seuraava hallituksen kokous 
- Flinga & vuosikellon suunnittelu ensi kokouksessa / https://demo.flinga.fi/s/DMZ9367  

- Suosituimmat vaihtoehdot (4 pääsee): iltapäivät ma 7.2., ti 8.2., to 10.2 & pe 11.2. 

16. Muut esille tulevat asiat 

17. Seuraava hallituksen kokous 

18. Kokouksen päättäminen 

 

Paikalla: 

Emilia Leppänen 

Liisa Holmberg 

Nelli Piikki 

Milla Lehtimäki 

https://demo.flinga.fi/s/DMZ9367
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1. Kokouksen avaus 

 

Avataan kokous ajassa 12.05. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkistajien sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 

 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Emilia Leppänen, sihteeriksi Milla Lehtimäki, sekä 

pöytäkirjantarkastajiksi Nelli Piikki ja Liisa Holmberg. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  

 

Lisätään kohdaksi 15. Patentti- ja rekisterihallituksen nimenkirjoitusoikeuden vaihtaminen. 

Loput kohdat numeroidaan juoksevasti. 

 

5. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros 

 

TREY:n tuutorhaku aukeaa 24.1 ja päättyy 7.1. Talousvastaava osallistuu TREY:n 

kirjanpitotekniikan kurssille, sekä yliopiston yhdistyksen hallinto- ja talous -opintojaksolle. 

Perehdytys edellisen talousvastaavan kanssa on sovittu. Lisäksi kopo sekä 

työelämävastaava on lisätty erinäisiin sektoreidensa Telegram-ryhmiin. Työelämävastaava 

on kartoittanut jäsenistöltä potentiaalisia excu-toiveita. Haalarimerkki-ideoita kysytään 

myös jäsenistöltä. Tarkistetaan olemassaolevien haalarimerkkien saldo, ja pohditaan 

tarvitaanko lisätilaus nyt vai ensi vuonna. 

 

6. Tilavaraajat 

 

Myönnetään yliopiston tilavarausoikeudet Emilia Leppäselle ja Liisa Holmbergille. 

 

7. JuJu ry:n pankkitilin käyttöoikeuksien & verkkopankkitunnuksien poistaminen vanhan 

hallituksen jäseniltä 

 

Poistetaan yhdistyksen pankkitilin ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeudet edellisen 

hallituksen talousvastaavalta Valtteri Sokuralta. 

 

8. JuJu ry:n pankkitilin käyttöoikeuksien & verkkopankkitunnuksien myöntäminen uuden 

hallituksen jäsenille 
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Myönnetään yhdistyksen pankkitilin ja verkkopankkitunnusten käyttöoikeudet 

talousvastaava Liisa Holmbergille. 

 

9. Yhteiset käytännöt 

 

Hallituksen sisäisen viestinnän kanava on Whatsapp-ryhmä. Hallituksen sisäiset asiakirjat 

säilytetään yhdistyksen Google Drive -tilillä. 

 

10. Valittujen infotilaisuus & sähköpostitunnusten aktivointi  

 

Puheenjohtaja kontaktoi yliopiston henkilökuntaa mahdollisuudesta osallistua 

opintosuuntaan valittujen infotilaisuuteen sekä jollekin muulle julkisoikeuden opintojakson 

luennolle. Talousvastaava ja kopo pääsevät osallistumaan tilaisuuteen, mikäli sinne 

päästään. Päätetään kokeilla sähköpostitunnusten aktivointia yksi kerrallaan. 

 

11. Hallituksen esittäytyminen Instagramissa 

 

Päätetään että hallitus esittäytyy Instagramissa helmikuun aikana. 

 

12. Talousasiat & budjetointi 

 

Yhdistyksellä on likviditeettiä toiminnan jatkamiseen.  

 

13. Uudet jäsenet 

 

Hyväksytään uudet jäsenet seuraavassa kokouksessa.  

 

14. Puheenjohtaja-kysely hallituksen jäsenille 

 

Sovitaan puheenjohtajan kyselystä hallituksen jäsenille. 

 

15. Patentti- ja rekisterihallituksen nimenkirjoitusoikeuden vaihtaminen 

 

Budjetoidaan 20e nimenkirjoittajan muutokseen. Emilia Leppänen korvaa Janne Virtasen 

yhdistyksen uutena nimenkirjoittajana. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

 

Staabi ry:n 55. vuosijuhlille yhdistystä edustamaan menee H21 puolesta Emilia Leppänen ja 

Aleksandra Särkelä. 

 

17. Seuraava hallituksen kokous 
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Seuraava kokous järjestetään 8.2., kellonaika sovitaan myöhemmin. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

 

Päätetään kokous ajassa 12.43. 

 

 

 

_________________________________ 

Puheenjohtaja Emilia Leppänen 

_________________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Liisa Holmberg 

_________________________________ 

Sihteeri Milla Lehtimäki 

_________________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja Nelli Piikki 

 


