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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika: 6.8.2018 klo 18.00 

Paikka: Skype 

Paikalla:  

 Matti Andersson  

 Artturi Lindeman 

 Aleksi Niemi  

 Heta Lindgren 

 Veera Lyytikäinen 

 Salli Salminen 

 Essi Koskinen 

 Nea Lyytikäinen 

 Annika Nevanpää 

 Tessa Länsipuro 

 Tilda Lattu 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:  

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin ajassa 18.00 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjantarkastajien sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 

Valitaan kokouksen puheenjohtajaksi Matti Andersson, sihteeriksi Tessa Länsipuro, sekä 

pöytäkirjantarkastajiksi Annika Nevanpää ja Nea Lyytikäinen 

 

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

Todetaan kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 
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4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen 

Hyväksytään kokouksen esityslista seuraavin muutoksin: lisätään kohdaksi 5. Hallituksen 

ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus sekä kohdaksi 15. Fuksipaketti, muut kohdat 

numeroidaan juoksevasti. 

 

5. Hallituksen ulkopuolisten jäsenten läsnäolo- ja puheoikeus 

Myönnetään läsnäolo- ja puheoikeus Tilda Latulle. 

 

6. Ilmoitusasiat: kuulumiskierros 

- Vuosijuhlien suunnittelu edennyt suunnitellun aikataulun mukaan, silliksen paikka on päätetty, 

jatkopaikat on päätetty ja bussikyytien kilpailutus saatu päätökseen 

-Hallintotieteiden liitto HALLI on muodostanut yhdessä teekkareiden, Vapaa Boomareiden, 

Luuppi_Puolueen, Bosa Beer Partyn ja Medaattoreiden kanssa uuden vaalirenkaan. Näin ollen 

Allianssia ei tule ensi edustajistovaaleissa olemaan nykyisellä kokoonpanollaan 

- Uusin Staapinen on nyt verkkosivuilla näkyvissä 

- Jäsenyyslomake uusia fukseja varten on tehty, se on lisätty jo verkkosivuille 

- Viestintätiimi kokoustaa fuksiviikkojen viestintään liittyen 16.8. 

- Fuksiliikunta kuplafutis järjestetään 17.9. 

-Hallintotieteisiin tulossa 7 vaihto-opiskelijaa, sekä 6 LFC-ohjelmaan ja NORDIG-ohjelmaan 17 

opiskelijaa 

- Ensimmäinen KV-tuutortapaaminen pidettiin 25.7. 

-KV-sitsit järjestetään 17.9. 

- Staabin englanninkielisiä sivuja työstetään 

- Fuksiposti on lähetetty viime viikolla, sähköpostit lähtevät fukseille lähiaikoina 

- Soittokierros tehty 

-Tuutorien saunailta paikassa Miro 

- Fuksiviikkojen suunnittelu edistyy 

- Lukuvuoden ensimmäisten kolmioiden järjestelyt etenevät 

 

 

7. Talousasiat 

Yhdistyksellä on tarpeeksi likviditeettiä ylläpitää toimintaa. Välitilinpäätöksen valmistelu etenee.  
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8. Palautelaatikkoon saapuvat palautteet 

Päätettiin perustaa palautetyöryhmä. Palautteen antaja voi jatkossa valita ohjautuuko 

nettisivuilla annettu palaute suoraan puheenjohtajalle vai palaute -työryhmälle. Kaikki 

palautteet kirjataan olennaisin osin Staabi ry:n exceliin sellaisessa muodossa, ettei 

palautteenantajaa tai palautteen kohdetta voida identifioida.   

 

9. Lost in music budjetti 

Budjetoidaan 302 euroa Lost in music lippuihin. Lippuja tilataan jäsenistölle myytäviksi 10 

kappaletta, Staabi subventoi myytävistä lipuista 102 euroa. 

 

10. Haalarimerkkitilaus 

Päätettiin tilata haalarimerkkejä seuraavat määrät: 200 kappaletta staabimerkkejä, 200 

kappaletta boolimerkkejä, 50 kappaletta vappujodelmerkkejä, sekä 100 kappaletta 

googlemerkkejä. 

Rahat budjetoidaan seuraavassa kokouksessa. 

 

11. Toimiston päivystysajat 

Päätettiin vakiinnuttaa keväällä kokeilussa olleet toimiston aukioloajat. Toimisto on siis jatkossa 

auki seuraavasti: maanantaista torstaihin kello 10-15 sekä perjantaisin 12-14. 

 

12. Collegetilaus 

Päätettiin toteuttaa tulevana syksynä uusi collegetilaus ennakkotilausperiaatteella. 

Tilda Lattu poistui ajassa 19.17 

 

13. Edunvalvontablogi 

Perustetaan uusi edunvalvonta-aiheinen blogi, joka julkaistaan ensimmäisen viikkotiedotteen 

yhteydessä.  

 

14. Lukko toimiston kaapin oveen 

Päätettiin hankkia lukko toimiston kaapin oveen. Lukon hankkimisen syynä on tietosuojauudistus 

GDPR. 

 

15. Fuksipaketti 
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Päätettiin lanseerata fuksipaketti syksylle. Paketti koostuu Staabin T-paidasta, kangaskassista, 

Staabi-haalarimerkistä, vapaa valintaisesta haalarimerkistä sekä Staabin laulukirjasta. Pakettia 

myydään 20 euron hintaan.   

 

16. Muut esille tulevat asiat 

Heta lähtee myymään toimiston Muumi-mukia. 

Organisoidaan toimiston kalusteiden vaihto ennen fuksiviikkojen alkua. 

 

17. Seuraava hallituksen kokous 

Seuraava hallituksen kokous päätetään Doodlella. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Päätetään kokous ajassa 19.48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Matti Andersson   Tessa Länsipuro 

Puheenjohtaja    Sihteeri 

 

 

 

 

_________________________________  _________________________________ 

Annika Nevanpää   Nea Lyytikäinen 

Pöytäkirjan tarkastaja   Pöytäkirjan tarkastaja 


