
JuJu ry:n sääntömääräinen kevätkokous Esityslista
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Aika: Ke 23.3.2022 klo 16.00

Paikka: Tampellan Esplanadi 11 kerhotila, Teams

Jakelu: Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat – JuJu ry:n jäsenistö

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Kokouksen järjestäytyminen

2.1. Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen äänioikeutta vailla oleville

henkilöille

2.2. Kokouksen puheenjohtajan valinta

2.3. Kokouksen sihteerin valinta

2.4. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

5. Yhdistyksen vuoden 2021 toimintakertomuksen käsittely

6. Toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen edelliseltä tilikaudelta

8. Vastuuvapaudesta päättäminen vuoden 2021 hallitukselle

9. Muut esille tulevat asiat

10. Kokouksen päättäminen

Paikalla:

Mirkka Ikonen, Liisa Holmberg, Emilia Leppänen, Milla Lehtimäki, Nelli Piikki ja Sirpa
Peuraniemi.

1. Kokouksen avaus

Avataan kokous ajassa 16.05.

2. Kokouksen järjestäytyminen
2.1 Puhe- ja läsnäolo-oikeuden myöntäminen äänioikeutta vailla oleville henkilöille

Ei henkilöitä kenelle myönnettävä.

2.2 Kokouksen puheenjohtajan valinta
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Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Liisa Holmberg.

2.3 Kokouksen sihteerin valinta

Valitaan kokouksen sihteeriksi Milla Lehtimäki.

2.4 Kokouksen pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskijoiden valinta

Valitaan pöytäkirjantarkastajiksi Mirkka Ikonen ja Nelli Piikki. Ääntenlaskijat valitaan
mikäli tarve nousee esiin.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi, sillä kokouskutsu on lähetetty
yhdistyslain edellyttämällä tavalla.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Hyväksytään kokouksen esityslista sellaisenaan.

5. Yhdistyksen vuoden 2021 toimintakertomuksen käsittely

Yhdistyksen vuoden 2021 toimintakertomuksen esitteli vuoden 2021 hallituksesta

Emilia Leppänen. Toimintakertomuksessa tiivistetysti käsiteltiin yhdistyksen toimintaa

vuodelta 2021. Vuoden aikana kokoustettiin 11 kertaa, osittain etänä. Vuoden alussa

jäseniä oli 120 jäsentä, ja talous oli koko vuoden vakaalla pohjalla.

Yhdistyksen tulonlähteet koostuivat pääosin toiminta-avustuksista ja haalarimerkkien

myynnistä sekä jäsenmaksuista. Jäsenistölle järjestettiin koulutuspoliittinen

kevätkysely sekä vapaa-ajan tapahtumia kuten pykäläbisset korona-ajan puitteissa.

Alumnipaneeli järjestettiin onnistuneesti, kuten myös maisterivaiheen opiskelijoiden

tapaaminen ja pikkujoulut. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin kolme

työelämävierailua. Viestinnän pääasiallisina kanavina toimi yhdistyksen nettisivut,

Instagram sekä Telegram-ryhmä. Tuutorointi järjestettiin yhteistyössä Staabin ja

muiden tutkinto-ohjelman pääainejärjestöjen kanssa.

Hyväksytään toimintakertomus sellaisenaan.

6. Toiminnantarkastajan lausunto edelliseltä tilikaudelta

TÄHÄN SIRPAN LAUSUNTO

7. Tilinpäätöksen vahvistaminen edelliseltä tilikaudelta

SIRPAN LAUSUNNOSTA TÄHÄN
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Toiminnantarkastajan lausunnon pohjalta kokous

8. Vastuuvapaudesta päättäminen vuoden 2021 hallitukselle

Toiminnantarkastajan lausunnon pohjalta kokous ei myönnä vuoden 2021

hallitukselle vastuunvapautta.

9. Muut esille tulevat asiat

Järjestetään tiistaina 3.5. kello 18.00 yhdistyksen ylimääräinen kokous, johon

mennessä toiminnantarkastaja käsittelee puuttuvat dokumentit ja jossa pyritään

myöntämään vuoden 2021 hallitukselle vastuunvapaus. Hallitusta 2021 informoidaan

kokouksen päätöksistä.

10. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 16.32.


