
Tampereen yliopiston julkisoikeuden opiskelijat – JuJu ry

Toimintasuunnitelma 2023

Yleistä

Yhdistyksenä JuJu ry:n tarkoituksena on toimia Tampereen yliopiston julkisoikeutta

opiskelevien etujärjestönä, joka toiminnallaan pyrkii edistämään ja parantamaan

julkisoikeuden opiskelijoiden asemaa niin yliopistolla, työelämässä kuin yleisesti

yhteiskunnassa.

Yhdistyksellä on useampia päämandaatteja. Yhdistys jatkaa koulutuspolitiikkaan keskittyvää

toimintaansa, pääosin Tampereen yliopiston johtamisen ja talouden tiedekunnassa.

Toisekseen, yhdistys pyrkii ylläpitämään avointa ja aktiivista keskusteluyhteyttä

julkisoikeuden opintosuunnan henkilökunnan ja opiskelijoiden välillä. Yhdistys pyrkii

järjestämään jäsenilleen miellekkäitä ja hyödyllisiä tapahtumia, jotka edistävät julkisoikeuden

opintosuunnan opiskelijoiden yhteenkuuluvuutta sekä ammatillisen identiteetin kehittymistä.

Yhdistyksen tavoitteena on saada uudet opintosuunnassa aloittaneet opiskelijat liittymään

JuJu ry:n  jäseneksi.

JuJu ry pyrkii toimintaa harjoittaessaan tekemään etenevissä määrin tiivistä yhteistyötä

muiden opiskelijajärjestöjen, erityisesti hallintotieteiden opintosuuntajärjestöjen Fiskus ry:n,

Spatikka ry:n, Hallat ry:n ja Ad hoc ry:n sekä Tampereen yliopiston hallintotieteitä
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opiskelevien ainejärjestö Staabi ry:n kanssa. Yhteistyötä jatketaan myös sidosryhmien kanssa

– jäsenistölle  arvotaan edelleen vuosittain kolme ilmaispaikkaa Editan verkkokoulutuksiin.

Päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa yhdistyksessä käyttää jäsenistö yhdistyksen sääntömääräisissä

kokouksissa, joita ovat kevätkokous ja syyskokous. Yhdistyksen hallitus vastaa taas

yhdistyksen päivittäisestä toiminnasta. Yhdistyksen hallitus kokoontuu säännöllisesti

puheenjohtajan aloitteesta tai tarpeen vaatiessa muun hallituksen pyynnöstä. Istuvan

hallituksen tehtävään kuuluu myös sitoutuminen seuraajansa perehdyttämiseen

sektorikohtaisesti, jotta yhdistyksen toiminta jatkuu sujuvasti ja vakaasti hallitusvaihdoksista

huolimatta.

Jäsenistö

Julkisoikeuden opintosuuntaan valittaneen joulukuussa 2022 33 uutta opiskelijaa ja

todennäköisesti muutama opiskelija myös erillisvalinnan kautta. Yhdistyksen tavoitteena on,

että kaikki edellä mainitut opiskelijat liittyvät yhdistyksen jäseniksi. Hallitus pyrkii lisäämään

jäsenmäärää tuomalla yhdistyksen toimintaa näkyväksi esimerkiksi vierailemalla

opintosuuntaan valittujen infotilaisuudessa vuoden alussa. Realistinen tavoite yhdistykseen

liittyvien uusien jäsenten määrästä vuonna 2023 riippuu hyvin paljon, siitä kuinka hyvin

saamme tuotua yhdistystä opintosuuntaan valituille näkyväksi jo varhaisessa vaiheessa.

Toimikaudella 2022 uusia jäseniä saatiin erityisen paljon Helsingin excursion myötä.

Talous

Yhdistyksen talous on tasapainoinen ja vakaa. Vuoden 2022 tilinpäätös tulee olemaan jälleen

ylijäämäinen ja näin ollen tulemme saamaan rahaa säästöön vuonna 2023 järjestettäviä

yhdistyksen kymmenvuotisvuosijuhlia varten. Yhdistyksen kokonaisvaltainen taloustilanne

on siis varsin hyvä toimikaudelle 2023 lähdettäessä. Merkittävin JuJu ry:n taloudellinen

osa-alue vuonna 2023 onki vuosijuhlat, johon voi liittyä myös ennalta-arvaamattomia riskejä

ja joka edellyttää erityisen tarkkaa talouden suunnittelua ja -pitoa.

Uudelta Tampereen ylioppilaskunnalta (TREY) saatava ainejärjestöille tarkoitettu

toiminta-avustus on edelleen yhdistyksen merkittävin tulonlähde. Jäsenmaksutulot sekä
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julkisoikeuden oppiaineen tuki sekä muun varainhankinnan kautta mahdollisesti saatavat

varat ovat yhdistykselle tärkeitä tuloeriä. Saimme tänä vuonna lisäksi Tampereen

ylioppilastalosäätiön apurahan. Vuonna 2022 jäsenmaksutuloja saatiin suhteellisen paljon,

sillä Helsingin excursio kannusti opiskelijoita liittymään jäseniksi. Lisäksi

haalarimerkkituloja kerättiin enemmän kuin edellisenä vuonna. Edellä mainittujen tulojen

lisäksi JuJu ry tulee saamaan tuloja vuonna 2023 vuosijuhlien osallistumismaksusta sekä

vuosijuhlanauhasta.

Vuoden 2023 talousarvio on budjetoitu hieman alijäämäiseksi. Edeltävinä vuosina

yhdistyksen tilinpäätös on ollut ylijäämäinen, sillä varoja ollaan haluttu säästää vuoden 2023

vuosijuhlia varten. Nyt näitä säästyneitä varoja on tarkoitus käyttää vuosijuhlien

järjestämiseen.

Koulutuspolitiikka

Yhdistys osallistuu julkisoikeuden opintosuunnan koulutuspoliittiseen keskusteluun pitämällä

tiiviisti yhteyttä henkilökuntaan, muihin opiskelijajärjestöihin, sekä Johtamisen ja talouden

tiedekunnan opiskelijoihin Johto ry:een. Yhdistys jatkaa aktiivista osallistumistaan

hallintotieteiden yhteistyöverkostossa, joka on tarkoitettu Staabi ry:n, Ad Hoc ry:n, Fiskus

ry:n, Hallat ry:n, JuJu ry:n ja Spatikka ry:n hallitusten väliselle kommunikaatiolle.

Julkisoikeuden oppiaineen kehityksen seuraaminen ja siihen osallistuminen Tampereen

yliopistossa sekä Johtamisen ja talouden tiedekunnassa on tärkeää. Yhdistys vaikuttaa

julkisoikeuden opintoihin ja opiskeluun liittyvissä asioissa eri työryhmissä istuvien

opiskelijajäsenten kautta. Johto ry:n järjestämät kuukausittaiset kollegiot ovat ensisijainen

yhteydenpitokanava tiedekuntaneuvoston opiskelijajäseniin. Hallituksen puheenjohtaja,

varapuheenjohtaja tai sektorivastaava pyrkii osallistumaan kollegioihin säännöllisesti

aihepiirin mukaisesti.

Lisäksi yhdistys järjestää koulutukseen ja opintoihin liittyviä kyselyitä jäsenistölleen, jotta se

voi paremmin välittää palautetta opetuksesta ja sen järjestämisestä yliopiston

henkilökunnalle. Yhdistys jatkaa yhteistyötä opetushenkilöstön kanssa, osallistumalla

jatkossakin mahdollisuuksien mukaan hallintotieteiden suunnitteluryhmään, ja muihin
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opiskelijaedustusta hyödytäviin elimiin, joissa käsitellään julkisoikeuden opintosuunnan

asioita.

Vapaa-ajan tapahtumat

Toimikaudella 2023 jatketaan aktiivista tapahtumien järjestämistä ja uusien tapahtumien

kehittämistä. Tapahtumien järjestämisessä pyritään luomaan uusia yhteistyömuotoja ja

ylläpitämään vanhoja. JuJu ry:n tärkein tapahtumakonsepti Pykäläbisset jatkaa säännöllisenä

illanistujaistapahtumana vaihtuvin teemoin kuukausittain. Toimikaudella 2020 aloitetut

JuJukahvit opintosuunnan henkilökunnan kanssa jäivät vuosilta 2021-2022 järjestämättä,

joten toimikaudella 2023 konseptia voisi pyrkiä kehittämään jotta siitä tulisi pysyvä osa

toimintaa. Toimikaudella 2023 pyritään monipuolistamaan tapahtumien kirjoa. Esimerkiksi

keväällä järjestetety Pykäläpullat ja kesällä järjestetty Pykäläpiknik keräsivät mukavasti

osallistujia. Toimikaudella pyritään järjestämään sekä asiapitoisempia että kevyempiä

tapahtumia jäsenistön aktivoimiseksi. Tapahtumien monipuolisuuteen kiinnitetään huomiota

ja myös jäsenistön toiveita on suotavaa kuulla. Tapahtumia järjestettäessä on pyrittävä

jatkossakin huomioimaan se, että niistä yritetään luoda houkuttelevia ja helposti lähestyttäviä.

Myös tapahtumien esteettömyyteen kiinnitetään aktiivisemmin huomiota. Lisäksi hallitus

osallistuu aktiivisesti yliopiston ja tiedekunnan järjestämiin tapahtumiin, kuten

Johtajuussymposiumiin.

Vuosijuhlat

Vuonna 2013 perustetun JuJu ry:n 10. vuosijuhlat järjestetään syksyllä 2023. Toimikauden

2022 lopussa avatulla vuosijuhlakyselyllä kartoitetaan jäsenistön vuosijuhlia koskevia

toiveita. Kyselyn vastaukset toimivat vuosijuhlien järjestäjien apuna suunnittelutyössä. JuJu

ry:n hallitus on jo ennakolta saanut

Vuosijuhlajärjestelyjä varten haetaan vuosijuhlatiimi sisältäen kaksi

vuosijuhlakoordinaattoria, vuosijuhlaydintiimi vastaamaan tapahtuman viestinnästä yms.

yms. sekä apukäsiä lähempänä itse tapahtumaa. Vuosijuhlaydintiimi pyritään saamaan

kokoon jo heti vuoden 2023 alusta, sillä osa vuosijuhliin liittyvistä valmisteluista on tarpeen

aloittaa jo kevätlukukauden puolella, vaikka itse vuosijuhla onkin tarkoitus järjestää syksyllä

– esimerkkejä hyvissä ajoin hoidettavista valmisteluista ovat vuosijuhlanauhan suunnittelu ja
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tilaus sekä juhlien järjestämispaikan päättäminen ja tilavarauksen tekeminen.

Kokonaisuudessaan vuosijuhlatiimi tulee työskentelemään yhteistyössä JuJu ry:n hallituksen

kanssa.

Työelämäyhteistyö

Toimikaudella 2023 jatketaan työelämävierailujen järjestämistä lähtökohtaisesti niin, että

vierailukohteisiin mennään paikan päälle. Tavoitteena on, että toimikauden aikana pyritään

tekemään yhteensä noin neljä vierailua, joista mieluusti ainakin yksi sijoittuisi Helsinkiin tai

muualle Tampereen ulkopuolelle. Työelämävierailut pyritään sopimaan niin, että niitä on

tasaisesti pitkin vuotta. Työelämävierailujen järjestämisessä on syytä jatkossakin pohtia

yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa jos kohteen katsotaan kiinnostavan muidenkin

opintosuuntien opiskelijoita. Työelämävastaava pyrkii luomaan kontakteja uusiin

organisaatioihin sekä monipuolistamaan vierailukohteiden kirjoa. Työelämävastaava

hyödyntää myös jäsenistöään sekä alumnejaan mielekkäiden vierailukohteiden

suunnittelussa. Kontaktien luominen on hyvä aloittaa heti toimikauden alussa ja

yhteydenpidon tulisi olla aktiivista. Työelämäkohteiden yhteyshenkilöistä pyritään myös

pitämään kirjaa. Jäsenistön toiveiden kuuleminen on olennaista vierailukohteita

suunniteltaessa. Etäexcuja järjestetään jatkossakin, mikäli vierailukohteen kanssa näin

päätetään.

Viestintä

JuJun ry:n viestintäsuunnitelma toimii viestintää ohjaavana dokumenttina myös toimikaudella

2023. Viestintäsuunnitelmaan on koottu viestintäkanavien roolit yhdistyksen viestinnässä.

Dokumentin tarkoituksena on varmistaa viestinnän johdonmukaisuus, selkeys sekä ohjata

hallitusta viestinnän toteuttamisessa. Viestintäsuunnitelma takaa viestinnän jatkuvuuden

toimikausien vaihtuessa. Viestintäsuunnitelmassa mainitaan yhdistyksen käyttämät

viestintäkanavat.

JuJun viestinnän keskiössä on jäsenistön suuntaan viestiminen ennen kaikkea ainejärjestön

omista tapahtumista ja toiminnasta. Tavoitteena on myös saavuttaa uusia jäseniä ja JuJun

toiminnasta kiinnostuneita. Viestintää toteutetaan pääasiassa suomeksi, ja viestintää voidaan

tuottaa myös englanniksi viestintävastaavan niin tarpeelliseksi katsoessa. Tapahtumien ohella
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viestiä voidaan lisäksi muista julkisoikeuden opiskelijoille ajankohtaisista asioista, kuten

harjoittelupaikoista.

JuJun merkittävimmät viestintäkanavat toimikaudella 2022 ovat olleet Telegram, Instagram ja

Facebook. JuJun Telegram-ryhmä toimii eniten jäsenistöä tavoittavana viestintäkanavana.

Yhdistyksen sisäisen viestinnän keskittäminen ryhmään on suositeltavaa myös toimikaudella

2023. Telegram-ryhmässä yhdistyksen hallituksen jäsenet toimivat yksityishenkilöinä.

Telegram-ryhmän ideana on lisätä vapaata jutustelua ja yhteisöllisyyttä jäsenistön välillä.

Instagram on tärkeä viestintäkanava jäsenistön tavoittamisen, toiminnan dokumentoimisen

sekä JuJun sidosryhmille näkyvän ulkoisen viestinnän näkökulmasta. Facebookilla on hyvin

olennainen merkitys JuJulle siellä julkaistavien tapahtumien osalta. JuJulla on Facebookissa

myös Kuutiojujut-ryhmä, jonka rooli on toistaiseksi jäänyt epäselväksi ja

vakiintumattomaksi.

Toimikaudella 2023 voi olla aiheellista pohtia Kuutiojujut-ryhmän merkitystä ja

tulevaisuutta. JuJulla on lisäksi olemassa sähköpostilista, jota ei ole toimikaudella 2022

käytetty lainkaan. Toimikaudella 2023 voidaan pohtia sähköpostilistan tarpeellisuutta.

Tuutorointi

Toimintakaudella 2023 maisterituutorointia jatketaan yhteistyössä Staabi ry:n ja muiden

opintosuuntien ainejärjestöjen kanssa. Tuutorvastaava voi hoitaa tuutoroinnin joko itse tai

hakea tehtävään vastaavan yleisen tuutorhaun kautta. Jos tuutorhaun kautta ei löydy

maisterituutoria, toimii tuutoroinnista vastaava hallituslainen maisterituutorina.

Maisterituutorin tehtävänä on toivottaa aloittavat maisteriopiskelijat tervetulleiksi Tampereen

yliopistoon ja JuJu ry:n toimintaan. Maisterituutori on yhteydessä uusiin opiskelijoihin

opiskelijavalintojen jälkeen. Maisterituutori auttaa opiskelijoita muun muassa antamalla

informaatiota yliopiston toimintatavoista tai ohjaamalla opiskelijan informaatiolähteelle.

Uudet opiskelijat on suositeltavaa tutustuttaa myös Staabi ry:n toimintaan ja tapahtumiin

heidän oman kiinnostuksensa mukaan. Uusille maisterifukseille voidaan tarjota

mahdollisuutta osallistua JuJun tuutoroinnin lisäksi myös Staabin tuutorointiin.

Alumnit
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Jujun jäsenistöä infotaan Staabin maksuttomaan alumnirekisteriin liittymisestä. Tehdään

jatkossakin tiivistä yhteistyötä muiden ainejärjestöjen kanssa alumnitapahtumien osalta.

Tyelämä- ja alumnitoiminta ovat kiinteästi yhteydessä toisiinsa.
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