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Paikka: Zoom-palvelu

Paikalla:
Zahra Chaikh-Hamad

Tatu Eloranta

Valtteri Halonen

Teemu Huhtala

Mia-Maria Laukka

Nea Nurmela

Anni Saarinen

Markus Sairanen

Iina Sallinen

Emma Vanninen

1. Kokouksen avaaminen
Asia: Puheenjohtaja avaa kokouksen.
Päätös: Puheenjohtaja avaa kokouksen ajassa 18.01.
2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
Asia: Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri.
Päätös: Kokouksen puheenjohtajaksi valitaan Zahra Chaikh-Hamad ja sihteeriksi Iina Sallinen.
3. Kokouksen pöytäkirjantarkastajien valinta
Asia: Valitaan kokoukselle kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat samalla tarvittaessa
ääntenlaskijoina.
Päätös: Valitaan kokouksen pöytäkirjantarkastajiksi Nea Nurmela ja Emma Vanninen, jotka
toimivat samalla ääntenlaskijoina.
4. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Asia: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös: Todetaan kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Yhdistyksen kokous
on kutsuttu sääntöjen mukaisesti koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta.
5. Asialistan hyväksyminen kokouksen työjärjestykseksi
Asia: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
Päätös: Hyväksytään asialista kokouksen työjärjestykseksi.
6. Yhdistyksen sääntöjen 5 §:n muutosehdotuksen hyväksyminen
Asia: Hyväksytään ehdotettu sääntömuutos;
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pääaineopiskelija, pois lukien ainoastaan oikeusnotaarin tutkintoa ja oikeustieteen maisterin
tutkintoa suorittava opiskelija. Lisäksi voidaan hyväksyä oikeustieteiden laitoksella
kansainvälisessä maisteriohjelmassa oikeustieteen maisterin tutkintoa suorittava opiskelija.
Pääaineopiskelijoilla tarkoitetaan sekä perus- että jatkotutkinto-opiskelijoita.
Yhdistyksen kannattajajäsenenä voi olla yhdistyksen hallituksen kannattajajäseneksi
hyväksymä luonnollinen tai juridinen henkilö.
Yhdistyksen kokous voi kutsua kunniajäseneksi oikeustieteiden alalla ansioituneen henkilön,
joka on edistänyt yhdistyksen toimintaa.

Päätös: Hyväksytään ehdotettu sääntömuutos sellaisenaan.
Pöytäkirjaan lisätään, että kansainvälisessä maisteriohjelmassa oikeustieteen maisterin tutkintoa
suorittavalla opiskelijalla tulkitaan tarkoittavan myös kansainvälisen ja vertailevan oikeustieteen
maisterin tutkinnon suorittavaa opiskelijaa.
Pöytäkirjaan lisätään, että sääntömuutos ei vaikuta sääntömuutoksen hetkellä yhdistyksen
jäseninä oleviin.
Yhdistyksen kokous on päättänyt lisätä sääntömuutoksen tekemisen yhdistyksen
toimintasuunnitelmaan.
Äänestetään sääntömuutoksesta 10 puolesta, 0 vastaan ja 0 tyhjää.
7. Muut esille tulevat asiat
Ei muita esille tulevia asioita.

8. Kokouksen päättäminen
Päätetään kokous ajassa 18.13.
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