
Tampereen yliopisto  Hallituksen kokous 13/2016 
STAABI ry  17.8.2016 
   
 

Aika:  17.8.2016 klo 18.15  

  

Paikka:  Skype  

  

Paikalla: Roosa Virtanen 

  Samuli Siikonen 

  Julius Tavasti 

  Linda Korhonen 

  Jaakko Joentakanen 

  Tuulia Okoye 

  Mikko Hätilä 

  

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

  

1. Kokouksen avaus 

Avattiin kokous ajassa 18:33. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 

Valittiin puheenjohtajaksi Roosa Virtanen, sihteeriksi Julius Tavasti ja pöytäkirjantarkastajiksi 

Linda Korhonen ja Tuulia Okoye. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Lisätään kohta 13 laulukirjat ja kohta 15 roll-upin tilaus. 

 

5. Ilmoitusasiat  

a. Kuulumiskierros 

Siirretään loppuun. 

6. Talousasiat 

Jäsenmaksuja maksettu ahkerasti. Linda siirtäääSamulille Vappuviikkojen osallistumismaksuja. 

Vappukolmioiden laskutusasiat kesken. 

 

7. Syyskuun kuukauden liikunta  

Hyväksyttiin budjetiksi 189 euroa, osallistumismaksu 5 euroa, 20 hlöä mahtuu. 

 

8. Viron reissun budjetti 

Budjetoidaan Viron reissuun 1600 €.  
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9. Fuksiliikuntavuorot 

Liikuntavuorot ovat ti 6.9. ja ti 13.9. 

 

10. Fuksiviikot 

Fuksiviikkojen budjetti on 4000 euroa. 

 

Ensitapaaminen su 28.8.: Reima dj:nä, Klubilta tekninen avustaja. Narikka 2 euroa, hanoissa 

opiskelijahintaiset juomat. Luvassa hallituksen ja tuutoreiden esittely. Ohjelma tiivis, luvassa 

esittelyiden jälkeen tietovisa ja speed dating.  

 

Kerrostalosuunnistus ti 30.8.: Rastien sisällöt selvät. Hallitusrastin sisältö: jokainen hallituslainen 

ottaa itsestään kuvan ja keksii jonkun hauskan faktan. Fuksit yhdistävät faktat kuviin. Lisäksi 

Roosa ehdotti ”kämppisyhdistelyvisaa”, jossa fuksit arvuuttelisivat, ketkä hallituslaiset asuvat 

yhdessä. Välietkoille hallituslaisista järjestelevä osasto klo 20 laittamaan Ilmaria kuntoon. 

Väletkoille 40 eurolla herkkuja. 

 

Tuttarit to 1.9.: Bändi tulee roudailemaan klo 12. Hallitus tulee järjestelemään heti kun pystyy. 

Fuksit tulevat n. klo 17 tai vähän jälkeen. Luvassa kersun voittajan palkitseminen ja 

tutustumisleikkejä. Bosa paikalla ja pitää puheenvuoron palkitsemisen jälkeen. Bändi aloittaa n. 

klo 20. Bändin jälkeen Ari tulee RedBull-autolla soittelemaan klo 21 Soutupaviljongin 

ulkopuolelle. Hallitus jää siivoilemaan. Tarjoiluiksi patonkia ja makaronisalaattia. Päätetään 

kauppaporukka lähempänä, kysytään tapahtumajaostolta autoa. Budjetoitiin tarjoiluihin 250 €. 

 

Sopoiltaan tarjoiluja n. 50 eurolla. Päätettiin siirtää Yliopisto ja ainejärjestöt tutuksi –

tapahtuman sisältö Sopoiltaan. Roosa kontaktoi ainekerhoja tulemaan paikalle. 

 

Fuksimökki to 8.9. Hallitusta lähtee autollinen, päätetään myöhemmin ketkä. Tarjoiluiksi illalla 

ruuat ja aamulla aamupalat. Ohjelma viimevuoden kaltainen. Päätetään hinnaksi 7 euroa. 

Maksut ja ilmoittautuminen toimistolle ke 31.8. klo 8 alkaen. Paikkoja 45 kpl. 

 

Staabi Goes Yksille siirrettiin tiistailta 20.9. torstaille 22.9. Mietittiin välietkopaikan tarvetta, jos 

otetaan tila, otetaan ilmainen. Jatkoina Pistot. 

 

Sitsit to 15.9., alkaa 18.30. Hallitus tulee sitsaamaan suoraan Kuntamarkkinoilta. Henkilökunta 

tapahtumajaostosta. Toasteina Jaakko ja Riina. Teemana elämän_koulu. Ilmoittautuminen 

mökille ja sitseille ke 31.8. klo 8 toimistolla, hinnat 10 € / 12 € (holiton/holillinen). Ruokana 

mikropitsaa, alkuruokana näkkäriä, jälkiruokana pullapitkoa. 

 

Linda puhuu seuraavassa kokouksessa aikuisopiskelijatapahtumasta. 
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Työelämävierailu siirtyy lokakuulle. 

 

Ti 27.9. poikkitieteelliset kotibileet Iltakoulun kanssa. Ohjelma viimevuoden kaltainen. 

 

Kastajaiset to 29.9. Kilpailutetaan kastelijat. Amos-klubilla jatkot, tilataan jatkoille pizzaa. 

 

Sillis pe 30.9. Jaakko tilaa ruuaksi siipiä, kanaa ja fetasalaattia ja possumenun. 

 

11. Fuksiviikkojen tapahtuma 

Facebookin teknisen rajoituksen takia Fuksiviikot-eventti voi kestää vain kaksi viikkoa.  

 

12. Viestintäkäytännöt 

Linjattiin, että FB-ryhmä lähinnä staabilaisille ja muistutetaan ainekerhoja siitä, että ryhmä on 

tarkoitettu pääasiassa Staabille eikä ainekerhojen viestintäkanavaksi. Sallitaan kuitenkin 

ainekerhojen tapahtumien maltillinen mainostus (1 kpl per tapahtuma). Julius muistutti, että 

sähköpostilistoille lähetetään viestit uta-päätteisistä osoitteista, ei staabi-päätteisistä osoitteista 

teknisen rajoituksen takia. Julius jakaa fuksiviikkojen snäppivuorot piakkoin. 

 

13. Laulukirjat 

Laulukirjoja on tarpeeksi, ei tarvitse tilata lisää.  

 

14. Roll-upin tilaus 

Budjetoitiin roll-upiin 80 euroa. 

 

15. Muut esille tulevat asiat 

Ei muita esille tulevia asioita. 

 

16. Seuraava kokous 

Päätetään Doodlella, pidetään viikon 35 alussa. 

 

17. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin kokous ajassa 19.55. 

 

 

______________________________   ______________________________ 

Roosa Virtanen, puheenjohtaja    Julius Tavasti, sihteeri 

 

______________________________   ______________________________ 

Linda Korhonen, pöytäkirjantarkastaja   Tuulia Okoye, pöytäkirjantarkastaja 


