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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika: 11.11.2020 kello 17.00. 

Paikka: TOAS Espantornin kerhotila (Tampellan Esplanadi 11, 33100 Tampere) & Zoom 

Paikalla:  

Artturi Lindeman 

Juho Katajamaa 

Julia Malvikko 

Mirkka Ikonen 

Riikka Yli-Rahnasto 

Markus Rajahalme 

Heta Lindgren 

Milla Lehtimäki 

Joonas Hyvönen 

Saara Pumpanen 

Artturi Kavaja 

Lassi Hursti 

Jenna Miettinen 

Samuli Lähteenmaa 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 17.09. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Artturi Lindeman, sihteeriksi Milla Lehtimäki ja 

pöytäkirjantarkastajiksi Juho Katajamaa ja Saara Pumpanen. 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 
 

Hyväksytään esityslista sellaisenaan. 

 

5. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus 

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Lassi Hurstille ja Jenna Miettiselle. 

 

6. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros 

Pääainejärjestöt järjestävät opintosuunnan täsmennys -infotilaisuuden 18.11.2020 kello 17.00 

Zoomissa.  

Samuli Lähteenmaa saapui ajassa 17.12. 

Toimistohengailuja järjestetään 18.11, 23.11, ja 1.12.2020 TOAS Ilmarissa. 

Yliopiston järjestämä harjoittelutuen hakuinfo järjestetään 25.11.2020. 

Kuukauden liikunta järjestetään 25.11.2020.  

 

7. Talousasiat 

Yhdistyksellä on riittävästi likviditeettiä toiminnan jatkamiseen. Talousarvio 2021 on valmis. 

 

8. Toimihenkilöiden ja hallituksen virkistäytyminen 
 
Budjetoidaan 220 euroa toimihenkilöiden ja hallituksen virkistäytymiseen. Budjetoidaan 
myöhemmin matkakulut ja ruoat.  

 

9. Sähköinen äänestäminen 
 
Samuli Lähteenmaa poistui ajassa 17.41. 
 
Heta Lindgren poistui ajassa 17.52. 
 
Heta Lindgren palasi ajassa 17.53. 
 
Syyskokouksessa käytetään ensisijaisesti sähköistä äänestystapaa, mikäli siihen löydetään 
luotettava tapa. Jos sähköinen äänestystapa ei toimi, käytetään äänestyksessä fyysisiä 
äänestyslipukkeita. Sähköinen äänestäminen ei tarkoita etänä äänestämistä tai etänä 
osallistumista kokoukseen. 
 

10. Toimintasuunnitelma 2021 (Liite 1) 
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Lisätään ”ja fuksiviikot” riville 287.  
 
Vaihdetaan sana ”kulttuurivastaava” muotoon ”vapaa-aikavastaava” rivillä 394.  

Muutetaan sana ”jatkettavan” muotoon ”suositellaan jatkettavan” rivillä 387. 
 
Poistetaan sanat ”kulttuurivastaavan niin halutessaan” riveiltä 400–401. 
 
Muutetaan sana ”ajetaan” muotoon ”edistetään” rivillä 313. 

Muutetaan kappale riveillä 356–361 muotoon ” Liikuntatiimi toimii liikuntavastaavan tukena ja 
sen jäsenille voidaan määritellä vastuualueita”. 

Poistetaan ”Toimituskuntaa mainostetaan mahdollisuuksien mukaan pitkin vuotta ja lisäksi” 
riveiltä 237–238. 

Poistetaan ”Syksyllä toteutetaan vaellusretki mahdollisuuksien mukaan.” riviltä 387. 

Tiivistetään lause muotoon ”Lenkki-, ulkojäät- ja pesisryhmät” rivillä 363. 

Poistetaan kappale ”Pesis-ryhmän kanssa pyritään järjestämään näytösottelu toisen 
ainejärjestön kanssa sekä keväällä että syksyllä. Ulkojäät-ryhmälle pyritään järjestämään yksi 
näytösottelu sääolosuhteista riippuen kevätlukukaudella. Lenkki-ryhmä pyrkii järjestämään 
yhden tai useamman lenkkeilyyn liittyvän erikoistapahtuman.” riveiltä 364–368. 

Muutetaan riveiltä 161-162 sana ”Varainhankinnan” muotoon ”Yritysyhteistyön”. 

Lisätään riville 95 lause ”Uusien toimijoiden perehdytyksessä painotetaan toimintaa ohjaavien 
dokumenttien merkitystä”.  

Muutetaan rivien 154–155 lauseiden järjestystä seuraavanlaiseksi; ”Valitaan 
hankintatoimihenkilö jatkamaan erilaisten hankintojen toteuttamista yhdistyksen jokapäiväisen 
toiminnan tarpeiden mukaan. Toimihenkilö laatii vuoden aikana hankintasuunnitelman 
Staabille”. 
 
Hyväksyttiin hallituksen esitys toimintasuunnitelmaksi tilikaudelle 2021 näillä muutoksilla. 

 
11. Talousarvio 2021 (Liite 2) 

 
Lassi Hursti poistui ajassa 19.13. 
 
Muutetaan kohtien 1.1.4. ja 2.5.6. otsikot muotoon ”Vapaa-ajan tapahtumat”. 
 
Muutetaan kohdan 1.1.4. summa ”300,00 euroa” muotoon ”0,00 euroa”.  
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Hyväksyttiin hallituksen esitys talousarvioksi tilikaudelle 2021 näillä muutoksilla. 
 
Kokoustauko alkoi ajassa 19.19. 
 
Kokous palasi tauolta 19.33. 
 

12. Yhdenvertaisuusohjesääntö 2021 (Liite 3) 
 
Mirkka Ikonen palasi ajassa 19.34. 
 
Muutetaan ”Porttikielto tapahtumiin ja ainejärjestötilaan” muotoon ”Porttikielto tapahtumiin 
ja/tai ainejärjestötilaan”. 
 
Lisätään yhdenvertaisuusohjesäännön johdantokappaleeksi seuraavaa:  
 
”Yhdenvertaisuusohjesääntö on ylivuotinen toimintaa ohjaava dokumentti, jonka tavoitteena on 
edistää ja turvata yhdenvertaisuutta Staabissa. Se toimii ohjeena jäsenille ja työkaluna 
hallitukselle. Ohjesäännössä määritellään, miten hallituksen palautetyöryhmä toimii 
vastaanottaessaan palautetta tai tiedon epäyhdenvertaisesta toiminnasta, ja millä keinoilla 
epäasialliseen toimintaan voidaan Staabissa puuttua. ” 
 
Hyväksyttiin näillä muutoksin hallituksen esitys yhdenvertaisuusohjesäännöksi. 
 

13. Sääntömuutos (Liite 4) 
 
19 § Kurinpitotoimet  
 
Yhdistyksellä on yhdenvertaisuusohjesääntö, jonka tavoitteena on edistää yhdenvertaisuuden 
toteutumista yhdistyksen toiminnassa. Yhdenvertaisuusohjesäännössä on määritelty mitä 
kurinpitotoimia yhdistyksen hallitus voi päätöksellään käyttää. Ohjesäännössä määriteltyjä 
kurinpitotoimia ovat varoitukset tai jäsenpalveluiden epääminen määräajaksi. 
 
Loput pykälät numeroidaan juoksevasti.  
 
Hyväksyttiin tällä lisäyksellä hallituksen esitys sääntömuutosehdotukseksi.  
 

14. Syyskokouksen esityslista (Liite 5) 
 
Vaihdetaan kohdan 12. otsikko muotoon ”Yhdenvertaisuusohjesääntö”.  
 
Hyväksyttiin tällä lisäyksellä hallituksen esitys syyskokouksen esityslistaksi. 

 

15. Muut esille tulevat asiat  
 
Ei muita esille tulevia asioita. 

 

16. Seuraava kokous 
 

Seuraava hallituksen kokous sovitaan Doodlella. 
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17. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 20.51. 

 

 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

_________________________________ _________________________________ 

 

Puheenjohtaja  Sihteeri 

Artturi Lindeman                                                                       Milla Lehtimäki 

 

 

_________________________________ _________________________________ 

 

Pöytäkirjan tarkastaja  Pöytäkirjan tarkastaja 

Juho Katajamaa                                                                       Saara Pumpanen 
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