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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

 

Aika:  8.4.2014 klo 16:00 

 

Paikka:  Kasino-kabinetti 

 

Paikalla: Venla Monter 

  Annukka Puutonen 

  Marika Lampinen 

  Anni Suikkanen 

  Kristiina Siegfried 

  Mikael Malkamäki 

  Lauri Räsänen 

  Maiju Huhta 

  Tuomas Hassinen 

  Ville Laitila, saapui kohdassa 5 

  Karolina Marisa 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16:02. 

 

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

ääntenlaskijan valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Venla Monter, sihteeriksi Marika Lampinen sekä 

pöytäkirjan tarkastajiksi Maiju Huhta ja Lauri Räsänen. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset esityslistaan mahdollisia) 

Kohdat 8 ja 9 vaihtoivat paikkaa, lisättiin kohdat 14-16, sekä kohtaan 9 lisättiin 

päivämäärät. 

 

5. Ilmoitusasiat; kuulumiskierros 

 Venla ilmoitti Tamyn toiminta-avustuksen tulleen, summa 1 062,09e 

 Tuomas kertoi että vappupassit ovat painossa 

 Mikael ei ole saanut enää yhteyttä tennistä järjestävään tahoon, joten jatkaa 

selvittelyä pesiksestä liikuntatapahtumana toukokuulle 

 Karolina oli SYY:n tapahtumassa Helsingissä edustamassa Staabia 

viikonloppuna, jonka pohjalta nousi keskustelua yhteistyön kehittämisestä 

SYY:n kanssa 

 Ville sanoi että Wappukolmioliput tulevat myyntiin huomenna 
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 Anni puhui kopo-sektorin tilanteesta, ja keskusteltiin Staabin suhteesta 

hallintotieteiden ainekerhoihin tällä saralla 

 Lauri kertoi että tuutorit on jaettu ryhmiin, ja porukan ensimmäisen 

tapaamisen olevan huomenna 

 Maiju kertoi sopoillassa olleen hyvin kävijöitä 

 

6. Talousasiat 

 Annukka on laittanut hallitukselle talousarviota vapusta 

 Yhteistyöneuvottelut käynnissä Oma Säästöpankin kanssa 

 Wunderlist-sovellus käytössä hallituksella ja projektitiimillä excun 

sponsorihankintoja varten 

 Keskusteltiin varojen kohdentamisen selkeytyksestä excu suhteessa muuhun 

toiminnan ja tärkeää on pitää ”normaalin” toiminnan taso samana 

 Ideoitiin excun sponsorihankintaa 

 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti 

Marika keräsi allekirjoitukset. 

 

8. Yhteisjäsenmaksu 

Päätettiin että yhteisjäsenmaksu, 40e/uusi opiskelija, jakautuu Staabin (50%), 

Hallojen (35%) ja Spatikan (15%) kesken samoilla prosenteilla kuin viime vuonna. 

 

9. Fuksiviikkojen talous ja päivämäärät 

 Venla ja Annukka esittelivät tekemäänsä kuluvertailua syksy 2013 verrattuna 

talousarvioon syksy 2014 

 Asiasta palaveerattu Hallojen ja Spatikan kanssa, mutta lopullisia päätöksiä 

kulunjaosta ei ole vielä tehty 

 Kerrattiin ja tarkennettiin vielä fuksiviikkojen päivämääriä 

 

Kokoustauko 17:10 

Jatkuu 17:20 

 

10. Vappu 

Päätettiin budjetit vapun tapahtumille (yhteensä tila & tarjoilut) 

 Kostajaiset 540e 

 Jenkkibileet 547e 

 Asian Day Off 410e 

 Fiesta a la Mexicana-sitsit 710e 

 Lé Sillis 270e 

 Aloha Hawaiian Party 290e 

 Picnic 20e 

Yht. 2787e 
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11. Aikuisopiskelijat 

 Päätettiin järjestää aikuisopiskelijapiknik 3.5, ja Venla selvittää paljonko heitä 

olisi kykeneviä tulemaan paikalle 

 Aikomus järjestää aikuisopiskelijatapahtuma myös syksyllä 

 

12. Kopijyvän tarjoukset 

Tuomas esitteli saatujen tarjousten hintoja ja päätettiin tilata vappupassit hintaan 

69e. Tuomas esitteli myös hintoja fuksipasseista, sekä eri versioista Staapisen 

fuksinumeroon ja yhteislehteen. Päätettiin hyväksyä Kopijyvän tarjous, sisältäen 

kokonaan värillisen Fuksistaapisen. 

 

13. Estrellareissun bensakorvaukset 

Päätettiin myöntää bensakorvaukset sipsienhakureissusta vapulle 

 

14. Opsuryhmät 

 Anni kertoi että hallintotieteisiin tulee tulee 5 opetussunnitelmaryhmää eli 

opsuryhmää opintosuuntien mukaisesti, joihin valitaan kuhunkin yksi 

opiskelijajäsen, sekä hänelle varajäsen  

 Kopojaostossa sovittiin että jäsenen haku ja valinta hoidetaan 

opintosuunnittain 

 Mahdollisesti tulee myös koko tutkinto-ohjelman opsuryhmä  

 Heli Tontilta tullut ehdotus, että tähän koko tutkinto-ohjelman opsuryhmään 

menisi johtoryhmän jäsen eli Anni 

 

15. Tamyn avoimet ovet 

Päivä on 7.5. Venla menee edustamaan Staabia ja samana päivänä on JKK:n tilaisuus 

mihin Mikael menee puhumaan. 

 

16. Helsingin excu 

Exculle lähdössä 20 henkilöä eli Karolina tilaa pienemmän bussin. Käytiin läpi päivän 

ohjelmaa. 

 

17. Muut esille tulevat asiat 

 Mikä on toimiston koneen tilanne kun xp-päivitykset loppuvat 

 Tamylta tullut Maijulle sähköpostia tulevasta sopo-kokoontumisesta 

 Muistutus tarkkaavaisuudesta kolmiolippujen myynnin kirjaamisessa 

 Jaakko Haaparannan kanssa keskusteltu syysvaelluksen mökistä 

 

18. Seuraava kokous 

Ma 14.4. klo 14 JKY:n toimisto ja ke 23.4. klo 9.30 
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19. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18:01. 

 

 

Tampereella 8.4.2014 

 

 

____________________________________  ______________________________________ 

Venla Monter      Marika Lampinen  

puheenjohtaja      sihteeri 

 

____________________________________  ______________________________________ 

Lauri Räsänen      Maiju Huhta 

pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 


