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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika: 17.4.2018 kello 8:00   

Paikka: Ryhmätyötila Rahikainen, Tampereen yliopisto 

Paikalla:  

 Matti Andersson  

 Artturi Lindeman 

 Aleksi Niemi  

 Heta Lindgren 

 Veera Lyytikäinen 

 Anton Kauppila 

 Salli Salminen 

 Annika Nevanpää 

 Tessa Länsipuro 

 Patrick Hanska 

 Nea Lyytikäinen saapui ajassa 8.10 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:  

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 8.05 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Matti Andersson, sihteeriksi Tessa Länsipuro, sekä 

pöytäkirjantarkastajiksi Veera Lyytikäinen ja Aleksi Niemi. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin: poistetaan kohta 8., lisätään kohdaksi 9. Remburssi 

ry:n 31. vuosijuhla. 

 

5. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros 

Nea Lyytikäinen saapui ajassa 8.10 

-Kopokonferenssi järjestettiin TTY:llä 10.4., asialistalla oli esimerkiksi workshop – työskentelyä, 

mm. järjestöjen koulutuspoliittisesta yhteistyöstä uudessa yliopistossa 

-Ylimpien elinten tapaaminen järjestettiin TTY:llä 14.4. Tilaisuudessa oli asiantuntijaluentoja ja 

rastityöskentelyä sisältäen mm. case harjoituksia. 

-JKY:n kollegio järjestetään 19.9. 

-Tamyn ”Kuka on hyvä opettaja?” äänestys käynnissä 29.4. asti 

-Tamyn toiminta-avustukset on päätetty. Staabi ry sai toiminta-avustusta yhteensä 1136,10€, 

mikä on eniten Tampereen yliopiston järjestöistä. 

-Uuden yliopiston konsistorin ensimmäinen esityslista on julki. Esityslistan liitteessä on esitys 

siitä, miten tutkinto-ohjelmat sijoittuvat tiedekuntiin uudessa yliopistossa. Konsistori päättää 

näistä 17.5. mennessä. Tämän hetkisessä ehdotuksessa hallintotieteet ovat johtamisen ja 

talouden tiedekunnassa, yhdessä kauppatieteiden, politiikan tutkimuksen, tuotantotalouden, 

tietojohtamisen, sekä näiden erinäisten maisteriohjelmien kanssa. 

-Staabin ja Iltakoulun lasersota onnistui hyvin 

-Abi-info järjestettiin 11.4. 

-Kolmiotiimi tapasi Restamaxin edustajan viime viikolla 

-Kerhotoiminnasta on lisätty infoa staabi.fi -verkkosivuille 

-Staabin vapun aikaisesta viestinnästä tiedotetaan 17.4.. Tiedote sisältää ohjeet Instagramin 

hashtagista ja Staabin Snapchat ryhmätarinasta 

-Staabin vappuvideo julkaistiin 15.4. 

-Fuksiviikkojen runko on melkein valmis 

-Staapinen 2/2018 ilmestyi maanantaina 16.4. sähköisenä, printtiversio painossa 

-Verohallinnon työelämävierailu pidettiin 13.4., vierailu oli onnistunut 

  

6. Talousasiat 

Yhdistyksen talousasiat käsitellään seuraavassa kokouksessa. 

 

7. Arvostele mun muffinsi -tapahtuman budjetti 



  Pöytäkirja 13/2018 

3 
 

Budjetoidaan vappuviikkojen Arvostele mun muffinsi -tapahtumaan 60€. 

 

8. Vappusitsien budjetti 

Budjetoidaan vappusitseihin 1350€, tapahtuman tulot kattavat menot. 

 

9. Remburssi ry:n 31. vuosijuhla 

Budjetoidaan 65.50€ Annika Nevanpään ja Aleksi Niemen matkakuluihin Remburssi ry:n 

vuosijuhlaan. 

 

10. Muut esille tulevat asiat 

Toimisto päivystykset järjestetään vappuviikkojen ajan seuraavasti; viikko 16toimisto on auki 

normaalisti, viikolla 17 päivystys maanantaina ja tiistaina 10-15 ja viikolla 18 keskiviikosta 

perjantaihin normaalit toimisto aukiolot.  

 

11. Seuraava kokous 

Seuraava hallituksen kokous päätetään Doodlella. 

 

12. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 8.48. 
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_________________________________  _________________________________ 

Matti Andersson   Tessa Länsipuro 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Veera Lyytikäinen   Aleksi Niemi 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 


