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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika: 9.4.2018 kello 17:00   

Paikka: Ryhmähuone C1, Tampereen yliopisto 

Paikalla:  

 Matti Andersson  

 Aleksi Niemi  

 Heta Lindgren 

 Veera Lyytikäinen 

 Anton Kauppila 

 Salli Salminen 

 Essi Koskinen 

 Nea Lyytikäinen 

 Annika Nevanpää 

 Tessa Länsipuro 

 Patrick Hanska 

 Anniina Hurskainen 

 Tilda Lattu 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:  

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 17.02 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Matti Andersson, sihteeriksi Tessa Länsipuro sekä 

pöytäkirjantarkastajiksi Essi Koskinen ja Patrick Hanska. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään esityslista seuraavin muutoksin; lisätään kohdaksi 5. Hallituksen ulkopuolisten 

jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus sekä kohdaksi 11. T3-vapputapahtuman lisäbudjetti, 

numeroidaan seuraavat kohdat juoksevasti. 

 

5. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus 

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Tilda Latulle. 

 

6. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros 

- KV-tuutorhaku päättyi, hakemuksia tuli 11, joista kaksi LFC-opiskelijoita 

- Hallituksen osavuosipalaveri järjestettiin 3.4., palaverissa käytiin läpi kunkin sektorin asioita lävitse 

tammi-helmikuun ajalta, sekä käytiin läpi strategiaa, ja miten se tulee näkymään staabilaisille, sekä 

miten strategian toteutumista tullaan seuraamaan 

- Tamy:n PJ-tapaaminen järjestettiin 4.4., tapaamisessa käytiin läpi ajankohtaisia Tampere3 – asioita, 

sekä kerrottiin, että Tamy järjestää järjestöilleen GDPR – perehdytyksen huhti-toukokuussa 

- Ylimpien elinten tapaaminen järjestetään 14.4. TTY:llä. Tilaisuudessa on mukana järjestöjen, 

kiltojen ja ylioppilaskuntien puheenjohtajistoa, sekä edaattoreita kaikista kolmesta korkeakoulusta 

- Ylioppilaskuntien jäsenkysely on auki 30.4. saakka 

- Korkeakouluopiskelijaksi Tampereelle – tapahtuma järjestetään 15.5. Tampere-talolla. 

Tilaisuudessa tutkinto-ohjelmat esittäytyvät koulutusalalähtöisesti, ei organisaatioittain. Samalla 

koulutusalalla hallintotieteiden kanssa ovat kauppatieteet, politiikan tutkimus, tuotantotalous, 

tietojohtaminen, liiketalous, yrittäjyys ja tiimijohtaminen, international business ja 

palveluliiketoiminta (restonomi) 

- Dekaanipaperi tuli johtamiskorkeakoulun ainejärjestöjen puheenjohtajien kommenteille 6.4. 

Paperia kommentoitiin, ja kommentit välitettiin dekaani Antti Lönnqvistille. Dekaanipaperissa on 

TaY:n ja TTY:n dekaanien näkemyksiä tiedekuntien johtamismallista ja siihen liittyvistä nyansseista. 

- Valokuvaustiimi kokousti viime viikolla, vappuviikkojen valokuvaajat valittiin 

- Viestintätiimi kokoustaa tällä viikolla 

- Staapinen 1/2018 löytyy nyt myös painettuna versiona toimistolta 

- Tuutorkoulutus on alkanut 

- Helsingin excursion palautteet on käyty läpi. Palaute oli pääsääntöisesti positiivista ja se otetaan 

huomioon seuraavan excursion järjestämisessä 

- Suuri tapahtumakysely on auki 22.4. asti 

- Beerpong -turnaus on loppuunmyyty 
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- JKK:n ”Minä rakastan”- sitsit onnistuivat hyvin 

- Kostajaisten ilmoittautuminen alkaa 11.4. klo 13 

- Pikkupääsiäinen onnistui hyvin 

- HTP19 suunnittelu etenee 

- Lasersodan ilmoittautuminen on täynnä. Mahdollisista lisäpaikoista ilmoitetaan myöhemmin 

- Aikuisopiskelijatapahtuma järjestettiin 6.4. 

- Universumin urakyselyssä on vastausaikaa vielä 16.4. asti 

- Ops-työryhmä kokousti 9.4. Käsittelyssä oli opntosuuntien koosteet omasta ops-työstään 

- HTP19-suunnitteluryhmä kokousti 2.4., aiheina suunnittelussa käytettävä viestintä, HTP-tiimien 

kuulumiset ja suunnitelutyön runko 

- Lukiovierailuja varten on tehty uusi powerpoint-esitys, joka esitetaan lukiovierailuinfossa 11.4. 

  

7. Talousasiat 

Talousvastaava käsitteli yhdistyksen talousasiat. 

 

8. Tuutoroinnin ohjesääntö 

Tuutorvastaava esitteli tuutoroinnin ohjesääntöluonnoksen. Koska vielä on epäselvää, mikä 

uuden yliopiston tuutorointimalli tulee olemaan, päätettiin lykätä ohjesäännön hyväksymistä, ja 

se tullaan hyväksymään yhdistyksen kokouksessa, kun uuden yliopiston tuutorointimalli on 

selvillä.  

 

9. Aikuistuutorit 

Hyväksytään lukuvuodeksi 2018-2019 aikuistuutoreiksi tuutorvastaavan esityksestä Lassi Hursti 

ja Mariet Leppimäki.  

 

10. Fuksiviikkojen budjetti 

Budjetoidaan fuksiviikkoihin 3500€. Fuksiviikkojen runko esitellään vappuviikkojen 
jälkeen. 

 

11. T3-vapputapahtuman lisäbudjetti 

Budjetoidaan T3-vapputapahtumaan 34€. 

 

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

 

13. Seuraava kokous 

Seuraava kokous päätetään Doodlella. 

 

14. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 18.28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Matti Andersson   Tessa Länsipuro 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Essi Koskinen    Patrick Hanska 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 


