
JuJu ry  Pöytäkirja 
Hallituksen kokous 13/2022  16.12.2022 

 
Aika: 16.12.2022 klo 16.15 
Paikka: Teams 
Läsnä: 

Emilia Leppänen 
Liisa Holmberg 
Milla Lehtimäki 
Mirkka Ikonen 
Nelli Piikki 
  
 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus 
 

Avataan kokous ajassa 17.34. 
 
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 
 
Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Emilia Leppänen, sihteeriksi Milla Lehtimäki ja 
pöytäkirjantarkastajaksi Nelli Piikki ja Liisa Holmberg. 

 
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 
Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.  
 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen  
 
Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 
 

5. Ilmoitusasiat 
 
Juju ry:n lippu ja haalarimerkit sekä maksupääte on siirretty uudelle puheenjohtajalle. 
Excukohteet säilytetään Drivessä seuraavaa hallitusta varten. 

 
6. Talousasiat & budjetointi 

 
Yhdistyksellä on likviditeettiä toiminnan jatkamiseksi. Yhdistys tulee olemaan vuodelta 
2022 ylijäämäinen, ja ylijäämä säästetään vuosijuhlia varten. Lisätään myös liitetietoihin 
tilinpäätöksessä, että tämä säästetään vuosijuhlia varten. Pankin kanssa päivitetään 
ajantasaisia yhteystietoja.  
 
Budjetoidaan 80 € Pykäläbisseihin. Budjetoidaan 50 € hallituksen virkistäytymiseen. Editan 
kanssa tehtävä yhteistyö päivitetään uuden hallituksen kanssa.  

 
7. Uudet jäsenet 
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Hyväksytään uudeksi jäseneksi Ainomaria Mustaniemi. Talousvastaava päivittää 
jäsenrekisterin ajantasalle vuoden 2023 alkuun mennessä uutta hallitusta varten. 
 

8. Loppuvuoden some 
 
Postataan Pykäläbisseistä kuvat someen. Avataan vuosijuhlien toivekysely 19.12.2022, 
jonka yhteydessä voi ilmottaa kiinnostuneisuutensa vuosijuhlatoimikuntaan. 

 
9. Uusien hallituslaisten perehdytys 

 
Valmistellaan uuden hallituksen perehdytysmateriaalit ja kirjataan hiljaista tietoa ylös. 

 
10. Vuosijuhlat 

 
Vuosijuhlakysely avataan 19.12.2022 ja on auki 8.1.2023 asti.  
 

11. Toimintakertomus & tilinpäätös 2023 kevätkokoukseen 
 
Valmistellaan toimintakertomus ja tilinpäätös puheenjohtajan valmisteleman pohjan avulla 
tammikuun loppuun mennessä ja ollaan yhteydessä vuoden 2023 hallitukseen sekä 2022 
toiminnantarkastajiin, jotta ollaan ajoissa näiden suhteen. 
  

12. Muut esille tulevat asiat 
 
Hallitus virkistäytyy tänään 16.12.2022. Siivotaan hallituksen kanssa vuoden loppuun 
mennessä yhdistyksen Google Drive ja sähköposti turhasta tavarasta. 
 

13. Seuraava hallituksen kokous 
 
Vuoden viimeinen kokous on tässä, uusi hallitus järjestäytyy vuoden 2023 puolella! 
 

14. Kokouksen päättäminen 
 
Päätetään kokous ajassa 18.22. 
 
 
 
 
_____________________________  _____________________________ 

Puheenjohtaja     Sihteeri 

Emilia Leppänen    Milla Lehtimäki 

 

 

_____________________________  _____________________________ 

Pöytäkirjantarkastaja     Pöytäkirjantarkastaja  

Liisa Holmberg    Nelli Piikki 


