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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika: 9.7.2020 kello 17.30 

Paikka: Toas Espantornin kerhotila, Tampellan esplanadi 11 

Paikalla:   

Artturi Lindeman 

 Juho Katajamaa 

 Peetu Väänänen 

 Riikka Yli-Rahnasto 

 Markus Rajahalme 

 Heta Lindgren 

 Milla Lehtimäki 

 Joonas Hyvönen 

 Saara Pumpanen 

 Artturi Kavaja 

 Lassi Hursti 

 Annika Nevanpää 

Suvi Tiilimäki 

 Aleksi Niemi 

 Matti Andersson 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 17.40. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 

 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Artturi Lindeman, sihteeriksi Milla Lehtimäki ja 

pöytäkirjantarkastajiksi Saara Pumpanen ja Juho Katajamaa. 
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3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Esityslistalle ei ole lisättävää, hyväksytään sellaisenaan. 

 

5. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus 

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Lassi Hurstille, Aleksi Niemelle, Annika Nevanpäälle, Suvi 

Tiilimäelle ja Matti Anderssonille. 

 

6. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros  

Tampereen ylioppilaskunnan järjestökummi vieraili kokouksessa. 

 

Tallenne johtosäännön uudistamistilaisuudesta 26.6. on julkaistu intrassa. Järjestelmäkatkoon 

liittyen ei ole tullut yhteydenottoja koposektorille. Yliopisto for dummies –fuksitapahtuman 

suunnittelu on käynnissä. Staabin verkkosivujen opintoihin liittyvät asiat ovat päivityksen alla. 

Puheenjohtaja on osallistunut yliopiston johtosääntökeskusteluun 26.6, josta on julkaistu tallenne 

intrassa. 

 

Strategiatyöryhmä on tauolla kesän, toinen strategiakysely on tulossa jäsenistölle vastattavaksi 

syksyllä. 

 

Grafiikkatiimi on kokoustanut ja suunnitelleet syksyä. 

  

Artturi Kavaja saapui paikalle ajassa 17:52. 

 

Lassi Hursti, Aleksi Niemi, Annika Nevanpää, Suvi Tiilimäki ja Matti Andersson poistuivat ajassa 

17:52. 

 

Kolmiotiimi kokousti 8.7. ja syksyn kolmioista tiedotetaan jäsenistölle lisää myöhemmin.  

 

Lassi Hursti, Aleksi Niemi, Annika Nevanpää, Suvi Tiilimäki ja Matti Andersson palasivat ajassa 17:59. 

 

Palautekyselyn vastaukset ovat käsitelty ja puheenjohtaja on lähettänyt siitä jäsenistölle koonnin 

sähköpostitse. Palautekyselyn lahjakorttiarvonnan voittajia on informoitu. Puheenjohtaja on 

kokoustanut vuosijuhlavastaavien kanssa. 

Työelämävastaava on valmistellut fuksien excua Tampereen kaupungille. Hallintotieteilijäpäivien 

aktiivinen järjestäminen on kesän tauolla, mutta tapahtuman rakenne on valmis.  
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Vuoden kolmas Staapinen tilattu ja painettu, tuutorvastaava postittaa lehdet uusille opiskelijoille.  

 

Tapahtumavastaavat ovat suunnitelleet fuksiviikkojen tapahtumat ja yleisesti syksyn kulkua. 

 

Valmennuskurssi on saatettu päätökseen ja sen osallistujilta on kerätty palaute kurssista. 

Syysloven tapahtumapaikka on saatu järjestettyä. 

 

Uusia opiskelijoita tullaan informoimaan syksyn kulusta yliopiston luovuttaessa tarvittavat 

yhteystiedot. Tuutorien ryhmäytyspiknik oli 7.6. ja tuutoreita on informoitu fuksiviikkojen 

aikataulusta tapahtumavastaavien toimesta.  

 

Staabin verkkosivuja on päivitelty ajantasalle uusia opiskelijoita silmällä pitäen. Elokuussa 

verkkosivuja tullaan päivittämään lisää. 

 

7. Talousasiat 

Talousvastaava käsitteli yhdistyksen ajankohtaiset talousasiat. 

 

8. Kirjanpitotilien lisääminen tilikarttaan 

Lisätään yhdistyksen tilikarttaan seuraavat tilit: 1711 luottokorttisaamiset ja 2871 ostovelat. 

 

9. Lisätalousarvio 

Peetu Väänänen saapui paikalle ajassa 18:21 

 

Lisätalousarvio esiteltiin läsnäolleille. Yhdistyksen taloustilanne on pandemiasta huolimatta erittäin 

hyvä. 

 

10. Syksyn tapahtumien käytänteet 

Päätetään hankkia tarvittavia hygieniavälineitä yhdistyksen käyttöön kuten käsidesiä, kertakäyttöisiä 

hanskoja, annosteluastioita sekä desinfiointiliinoja koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. 

Koronaakäytänteisiin liittyvät hankinnat valmistelee ja toteuttaa hankintatoimihenkilö. 

 

Syksyn tapahtumia pyritään järjestämään vallitsevien rajoitusten puitteissa, hyvää hygieniaa 

noudattaen. Yliopiston tiloja koskevien linjausten valossa kevät- ja syyskokouksen vaihtoehtoisia 

järjestämispaikkoja selvitetään. 

 

Lassi Hursti, Aleksi Niemi, Annika Nevanpää, Suvi Tiilimäki ja Matti Andersson poistuivat ajassa 

19:19. 

 

Yhdistyksen palautetyöryhmällä on työn alla ohjesääntö yhdenvertaisuuteen ja reiluihin  
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käytäntöihin. Yhdistyksen hallitus sitoutuu ilmoittamaan tapahtumiensa Facebook-

tapahtumailmoituksissa tahon johon kokemastaan häirinnästä voi ilmoittaa. Päätetään kehittää 

verkkosivuille lomake jonka avulla voi ilmoittaa kokemastaan häirinnästä Staabin tapahtumissa. 

 

Lassi Hursti, Aleksi Niemi, Annika Nevanpää, Suvi Tiilimäki ja Matti Andersson palasivat ajassa 19:35. 

 

11. Fuksiviikkojen aikataulu ja ohjelma 

Hyväksytään tapahtumavastaavien ehdotus fuksiviikkojen aikatauluksi ja ohjelmaksi. 

 

12. Staabin kesätapahtuma 

Päätetään järjestää Staabin kesähengailu -tapahtuma 25.7.2020. Budjetoidaan tapahtumaan 100 

euroa. 

 

13. Fuksiviikkojen hashtag 

Tuutorvastaavan ehdotuksesta fuksiviikkojen hashtagiksi päätettiin #loistofuksi. 

 

14. Fuksipostin sisältö 

Hyväksyttiin ehdotettu fuksipostin sisältö. 

 

15. Laulukirjat 

Budjetoidaan laulukirjojen uuden painoksen hankintaan 1100 euroa. Päätetään, että ennen 

painoksen tilaamista hankintatoimihenkilö päivittää laulukirja sisällön ajantasalle, sekä korjaa muun 

muassa kirjoitusvirheet. 

 

16. Haalarimerkkikilpailun merkkien tilaaminen 

Päätettiin tilata kilpailun voittajamerkkiä 200 kappaletta ja kahta seuraavaksi sijoittunutta 100 

kappaletta. Budjetoidaan tilaukseen 460 euroa. 

 

17. Lost in music -liput 

Budjetoidaan 400 euroa Lost in music -tapahtuman lippuihin. Jäsenistölle myytävien lippujen hinta 

tarkennetaan seuraavassa kokouksessa. 
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18. Muut esille tulevat asiat 

Päätettiin painottaa tuutorien ja fuksien yhteydenpito syksyllä Telegram -viestintäsovellukseen. 

 

19. Seuraava hallituksen kokous 

Seuraavan hallituksen kokouksen ajankohta päätetään erikseen Doodlella. 

 

20. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 20:21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

    

Puheenjohtaja                                 Sihteeri 

Artturi Lindeman                                                                       Milla Lehtimäki                           

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

    

Pöytäkirjan tarkastaja                                Pöytäkirjan tarkastaja 

Saara Pumpanen                                                                       Juho Katajamaa 


