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Aika: 24.4.2022 klo 18.00 

Paikka: Nyyrikintie 11 I 90 

Jakelu: JuJu ry:n hallitus 

Paikalla: Emilia Leppänen, Nelli Piikki, Liisa Holmberg 

  

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus 

Avataan kokous ajassa 20.15.  

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkistajien sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Emilia Leppänen, sihteeriksi Liisa Holmberg, 

pöytäkirjantarkastajiksi Emilia Leppänen ja Nelli Piikki.  

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  

Hyväksytään esityslistat sellaisenaan.  

 

5. Ilmoitusasiat 

Staabi suunnittelee alumnirekisteriä ja pääainejärjestöiden alumnit on tarkoitus sisällyttää 

rekisteriin. Nelli on Staabin suuntaan vastuuhenkilönä alumnirekisterin Jujun osuudesta. 

Fuksiviikoilla on suunnitteilla työelämäpainotteinen alumnitapahtuma, jonka suunnittelussa 

pääainejärjestöt ja Staabi on mukana. Pääainejärjestöjen yhteinen vapputapahtuma järjestetään 

maanantaina 25.4. Tenttiarkisto on toistaiseksi alhaalla. Jujutampere.fi -domainin ja hosting-

palvelun palveluntuottajaa on selvitetty Liisan toimesta.  

 

6. Talousasiat & budjetointi 

Yhdistyksellä on likviditeettiä toiminnan jatkamiseen. 

Keskusteltiin banderollihankinnasta ja siitä, että hankinta olisi hyvä toteuttaa kevään aikana, jotta 

syksyn tapahtumiin banderolli ehtisi saapua. Sovitaan hankinnan työnjaosta tarkemmin, kun koko 

hallitus on paikalla.  

Haalarimerkkikisan kustannuksia on kilpailutettu. Päätettiin toteuttaa haalarimerkki noin koossa 

120mmx35mm. Budjetoidaan haalarimerkin tilauskustannuksiin 170,00 euroa.  

Budjetoidaan iZettle-maksupäätteen tilaamista varten 50,00 euroa.  
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7. TREY:n avustushaku 

Emilia toimii vastuuhenkilönä. Toiminta-avustuksen hakemisen DL on 6.5. Päätettiin työstää 

toiminta-avustusta yhdessä tiistaina 3.5. klo 17 etänä.  

 

8. Uudet jäsenet 

Yhdistykselle ei ole tullut uusia jäsenhakemuksia.  

 

9. Some 

Päivitetään vapputapahtumista someen. Laitetaan myös haalarimerkeistä, kun aikanaan saapuvat.  

 

10. Toukokuun tapahtuma 

Keskusteltiin toukokuun pykäläbissejen ajankohdaksi helatorstaita edeltävä 25.5. klo 17 ja 

sijainniksi Bar Passion. Päätettiin, että jatkossa lähtökohtaisesti pyritään esteettömiin sijainteihin. 

Viimeistään 11.5. julkaistaan tapahtuma Facebookiin.  

 

11. Excursio(t) 

Syksylle on suunnitteilla muutama excursiokohde.  

 

12. Muut esille tulevat asiat 

Yhdistyksen ylimääräinen kokous järjestetään torstaina 5.5. klo 18. 

Keskusteltiin, että vujupäivämäärä päätetään, kun koko hallitus on paikalla.  

Yhdistys on saanut yhteydenoton Rock the pole-kokeilutunnista. Selvitetään mahdollisesti 

jäsenistöltä mielipidettä tunnin kiinnostavuudesta.  

 

13. Seuraava hallituksen kokous 

Seuraava hallituksen kokous päätetään Doodlen perusteella.  

 

14. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätetään ajassa 21.15.  


