
Pöytäkirja 15/2021

STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS

Aika: 10.6.2021 klo 18:06

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

Paikalla: Juho Katajamaa

Juho Tiikko

Julia Malvikko

Milla Lehtimäki

Ella Miettinen

Saara Pumpanen

Artturi Kavaja

Elina Reims

Ville Jaara

Helmi Ylitalo

1. Kokouksen avaus

Kokous avattiin ajassa 18:06.

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden

ääntenlaskijan valinta.

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Juho Katajamaa, sihteeriksi Julia Malvikko ja

pöytäkirjantarkastajiksi Milla Lehtimäki ja Artturi Kavaja.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen

Lisätään kohdaksi 11. Fuksistaapisen budjetointi. Loput kohdat numeroidaan juoksevasti.

5. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Helmi Ylitalolle.

6. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros

Wapun haalarimerkkejä jaettiin ja muita merkkejä myytiin 25.5. ja 29.5.

Staabin ensimmäinen kesätyötarina pidettiin 10.6. Kesätyötarinoita on tulossa lisää kesän

aikana. Viikkotiedote on kesätauolla.

Kopogrilli järjestettiin 6.5. ja se sujui hyvin. Kopogrillin materiaalit säilytetään jatkossa ainakin

seuraavaan kopogrilliin asti. Talousvastaava Artturi edusti koulutuksen ohjausryhmässä 11.5.

Kopo piti tuutoreille kopoperehdytyksen tuutorkoulutuksessa 10.5. Kopo osallistui kollegioon

17.5. 18.5. kopo tapasi tiedekunnan muiden ainejärjestöjen kopot sekä hallintotieteiden

kopot ja osallistui TREYn kupillinen kopoa -tapahtumaan. Kopotiimi workshoppaili 19.5.

edunvalvontaviestinnästä.
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Kopo osallistui 27.5. hallintotieteiden suunnitteluryhmän kokoukseen. Kokouksessa

tiedotettiin valintaperusteiden muuttumisesta. Avoimen väylän haussa poistettiin kohta,

jonka mukaan opintojen vanhenemisen raja on kymmenen vuotta. Tämä perustui yliopiston

linjauksiin. Lisäksi opintojen keskiarvossa otetaan nykyään huomioon vain tietty määrä

parhaiten suoritettuja opintoja. Maisterihaussa painotetaan nykyään enemmän

kokonaisuutta. Moodleen on tulossa infoalue, johon kerätään kaikki tärkeät tiedot

esimerkiksi opintojen ohjaukseen, valmistumiseen ja muihin ajankohtaisiin asioihin liittyen.

Syksyllä aiotaan lisätä sekä rentoja että virallisia virtuaalitapaamisia opettajatuutoreiden

kanssa. Tärkeistä teemoista voidaan järjestää omia tapaamisia muutaman kerran vuodessa,

jotta saataisiin kaikki kohderyhmät samanaikaisesti kuulolle. Kopo kertoi

suunnitteluryhmässä opiskelijoiden huolesta liittyen suuriin kandiryhmiin ja

kandidaatinseminaarin etätoteutukseen. Lisäksi kopo kävi lyhyesti läpi etätapahtumakyselyn

vastauksia suunnitteluryhmän kokouksessa.

Vujutoimikunta kokousti 5.5. Save the date -kutsut lähetettiin 31.5. Vuosijuhlien

varainhankintaa on tehty.

Fuksiviikkojen suunnittelu on käynnissä.

Valmennuskurssi on päättynyt.

Kunniavaliokunta käsittelee ansiomerkkien ehdotuksia.

Nettisivuille on tehty muutoksia edunvalvonta- ja hallitus- ja tiimisivuille.

Kolmiotiimi ja vanhat kolmiovastaavat tapasivat 27.5. Kolmiotiimi suunnitteli uutta sopimusta

6.6. Kolmiotiimi tapaa ravintolan edustajia 14.6.

Palautekyselystä on tekeillä koonti. Puheenjohtaja osallistui kollegioon 17.5. TREYn

avustushakemukset tulivat. Toimihenkilöille on tulossa puolivuosikatsaus ja hallituslaisille

osavuosikatsaus.

7. Talousasiat

Talousvastaava käsitteli talousasiat. Talousvastaava ja -toimihenkilö ovat suunnitelleet

osallistavaa budjetointia ja talouspäivityksiä Instagramiin. Likviditeettiä on tarpeeksi yhdistyksen

toiminnan jatkamiseksi.

8. Vuosijuhlien tilannekatsaus

Vuosijuhlavastaava tiedotti vuosijuhlien tilanteesta.

9. Kolmioshottilasien budjetointi

Esitys: Budjetoidaan Staabin osuuteen shottilaseista 550€.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

10. Palautekyselyn vastausten läpikäynti

Juho Tiikko poistui ajassa 19:04.

Käytiin läpi palautekyselyn vastauksia.
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11. Fuksistaapisen budjetointi

Esitys: Budjetoidaan Fuksistaapiseen 900€.

Päätös: Hyväksytään esitys sellaisenaan.

12. Muut esille tulevat asiat

Telegramin tiedotuskanavalla viestimistä tullaan kehittämään.

Saara Pumpanen poistui ajassa 19:28.

13. Seuraava hallituksen kokous

Seuraavan kokouksen ajankohta päätetään Doodlella.

14. Kokouksen päättäminen

Päätetään kokous ajassa 19:39.

_________________________________ _________________________________

Puheenjohtaja Sihteeri

Juho Katajamaa Julia Malvikko

_________________________________ _________________________________

Pöytäkirjan tarkastaja Pöytäkirjan tarkastaja

Milla Lehtimäki Artturi Kavaja
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