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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika:  31.3.2014 klo 16:00 

 

Paikka:  Kasino- kabinetti 

 

Paikalla: Venla Monter 

  Marika Lampinen 

  Annukka Puutonen 

  Tuomas Hassinen 

  Eero Miettinen 

  Mikael Malkamäki 

  Heikki Viitanen 

  Kristiina Siegfried 

  Maiju Huhta 

  Karolina Marisa 

  Lauri Räsänen Skypen välityksellä 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16:09. 

 

2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden 

ääntenlaskijan valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Venla Monter, sihteeriksi Marika Lampinen ja pöytäkirjan 

tarkastajiksi Karolina Marisa ja Maiju Huhta. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset esityslistaan mahdollisia) 

Lisättiin kohdat 12-13 ja esityslista hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitusasiat; kuulumiskierros 

 Pikkupääsiäinen sujui oikein hyvin 

 Maiju joutui perumaan maaliskuun kuukauden kulttuurin, mutta järjestää 

vierailun samaan kohteeseen huhtikuussa 

 Mikael järjestämässä kuukauden liikunnaksi tennistä viikolle 15 

 Lauri kertoi että ensi viikolla (9.4.) pidetään ensimmäinen tuutortapaaminen 

 

6. Talousasiat 

 Annukka esitteli tekemäänsä taulukkoa koskien pankin kilpailutusta ja 



Tampereen yliopisto PÖYTÄKIRJA 2 
Staabi ry 13/2014 

keskusteltiin kilpailutuksen tarpeellisuudesta 

 Talousvastaava esitteli myös tämän hetkisiä tuotot-kulut-laskelmiaan sekä 

Geneven excun kulukaaviota, taloustilanne hyvä 

 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti 

Marika keräsi allekirjoitukset. 

 

8. Helsingin excu 

Vierailukohteina ovat Kesko, Fortum ja Accenture. Karolina esitteli päivän ohjelmaa. 

Päätettiin edestakaisen bussimatkan hinnaksi 7e/lähtijä ja mukaan mahtuu 50 

henkilöä. 

 

9. Alumnitapahtuma 

Järjestetään Helsingissä työelämävierailujen jälkeen klo 17 alkaen, 

maanpuolustuskorkeakoulun strategian laitoksen tiloissa Kruunuhaassa. Kuluja 

tilasta ei tule ja ruokabudjetiksi päätettiin max. 200e. 

 

10. Staapisen fuksinumero 

Keskusteltiin sisällöstä ja ilmestymisajankohdasta. Tuomas selvittää kustannuksia 

värillinen/mustavalkoinen painos. 

 

11.  JKY:n sääntömuutosehdotus 

 Venla lähettänyt hallitukselle Iltakoulun sääntömuutosehdotuksen 

 Kannatetaan ajatusta sääntömuutoksesta, koska systeemi tällä hetkellä 

epätasa-arvoinen suhteessa opiskelijamääriin tutkinto-ohjelmissa 

 Keskusteltiin ehdotuksen puutteista ja mahdollisista muutosehdotuksista 

 Tuomas oikeudellisena asiantuntijana esitteli huomioitaan epäkohdista 

 Valtuutettiin Tuomas tekemään selventäviä kysymyksiä koskien Iltakoulun 

tekemää muutosehdotusta 

 
12. Geneven excun talouspalaverin ajankohta 

 Keskusteltiin yleisesti Staabin varojen käytöstä ja paljonko rahaa uusista 

sponsori- ja yhteistyösopimuksista laitetaan excuun 

 To 3.4. klo 16 pidetään palaveria kokoonpanolla hallitus+projektitiimi 

 

13. JKY:n puistofutis 

Eero ehdotti vaihtareiden innostamista mukaan, niin saataisiin kv-toimintaakin 

heräteltyä. Päätettiin että Staabi osallistuu tapahtumaan, maksaen 5e. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

 Vapun julkistus 7.4. 

 Vappupassi: 100 kpl laminoituja, tapahtumien viralliset nimet & pisteytys 

 Laulukirjaprojektin aloitus 
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 Munkinpaistoa Annukalla ja siitä juttu Staapiseen 

 Mikael lupautui puhujaksi yliopiston avoimen ovien päivään JKK:n 

tilaisuuteen 7.5. 

 Syysvaellus mainittiin 

 

15. Seuraava kokous 

Ti 8.4. klo 16 ja ti 14.4. klo 14. 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 17:34. 

 

 

Tampereella 31.3.2014 

 

 

____________________________________  ______________________________________ 

Venla Monter      Marika Lampinen  

puheenjohtaja     sihteeri 

 

____________________________________  ______________________________________ 

Karolina Marisa     Maiju Huhta 

pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 

 

 

 


