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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika:  3.5.2014 klo 11 

Paikka:  Näsinpuisto 

Paikalla: Venla Monter 

Annukka Puutonen  

Lauri Räsänen 

Karolina Marisa 

Eero Miettinen 

Tuomas Hassinen 

Kristiina Siegfried 

Marika Lampinen 

Mikael Malkamäki 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 11:04. 

 

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

ääntenlaskijan valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Venla Monter, sihteeriksi Marika Lampinen ja pöytäkirjan 

tarkastajiksi Eero Miettinen sekä Mikael Malkamäki. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset esityslistaan mahdollisia) 

Lisättiin kohta 15 ja esityslista hyväksyttiin. 
 

5. Ilmoitusasiat; kuulumiskierros 

 Venlaan on otettu tietohallinnosta yhteyttä toimiston tietokoneen xp-

päivityksen loppumista koskien, todennäköisesti saadaan uusi kone 

 Staabilainen kaupunginvaltuutettu Ilkka Sasi esittänyt Venlalle 

mahdollisuutta vierailuun pormestarin luo syksyllä 

 Lauri näkee tuutoreiden kanssa ensi viikolla 

 Mikael muistutti palloiluvuorojen jatkuvan 18.5. asti ja kertoi Malisen 

mahdollisesti palaavan pesisasiaan ensi viikolla 

 Staapinen 2/2014 ilmestyi eilen 2.5. ja Tuomas kertoi fuksistaapisen 

työnjaosta toimitustiimin kesken 

 JKK:lta saatiin fuksistaapiseen myönteinen tukipäätös, tulossa max. 300e 
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6. Talousasiat 

 Tilien saldot ja yleinen talouskatsaus 

 Vapun osalta pysyttiin suurin piirtein budjetissa, rahatilanne edelleen hyvä 

 Excun sponsoriyhteydenotot täydellä teholla käyntiin toukokuun aikana 

 Keskusteltiin yleisesti rahankäytöstä 

 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti 

Marika laittanut sähköpostilla hallitukselle eilen. 

 

8. Vapun purkaminen 

Halloille laitetaan kiitosviesti siitä, että saatiin tulla bileisiin. Käytiin yleisesti läpi 

tapahtumien kulkua. Järjestelyt sujuivat oikein hyvin, porukkaa oli ja hauskaa 

pidettiin. 

 

9. Vuosijuhlasitsit 

Päätettiin pitää vuosijuhlasitsit pe 31.10 Messukylässä ja seuraavana päivänä 

järjestetään sillis. 

 

10. Syysvaellus 

Päätettiin järjestää syysvaellus la-su 20.9. -21.9. ja Tuomas hoitaa tilavarauksen. 

 

11. Pesis 

Mikael on ollut yhteydessä vanhaan staabilaiseen Tommi Maliseen, joka 

mahdollisesti vetää pesiskokeilun. Selvittely jatkuu. 

 

12. Hallintotieteen ainejärjestöjen yhteistyösopimus 

Sopimus meni sellaisenaan läpi ja se allekirjoitetaan avointen ovien päivänä. Kaksi 

nimenkirjottajaa Staabilta, Halloilta ja Spatikalta molemmilta yksi, sekä kaksi 

puolueetonta todistajaa. 

 

13. Projektitukihakemus 

Eeron vastuulla on Tamyn projektitukihaku 14.5. mennessä, ja lisäksi Venla on 

tehnyt apurahahakemusta Liljeroosin rahastolle. Saatavat uudet tuet kohdistetaan 

Geneven excuun. 

 

14. Avoimet ovet yliopistolla ja pääsykoepäivä 

 Avoimet ovet 7.5. klo 9 alkaen, ständin rakennus klo 8.15  

 Ideoidaan vielä vapaamuotoisesti ohjelmaa ständille 

 Pääsykoe on 28.5. ja mehujen ym. tarjottavien budjetiksi päätettiin 30e 
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15. Sopopiknik 

Päätettiin että ei enää pidetä, koska tapahtumia on ollut keväällä ja vappuna niin 

runsaasti. 

  

16. Muut esille tulevat asiat 

 Venla käski valmistautua ensi kokoukseen miettimällä kysymyksiä omalta 

sektoriltaan palautekyselyä varten, sekä kertomaan mitä aikoo tehdä omalla 

osa-alueellaan kesän aikana 

 Mikael kertoi että liikuntavuorot syksylle pitää hakea 28.5. mennessä ja 

nykyistä palloiluvuoroa siirretään mikäli mahdollista, tavoitteena ti klo 16 tai 

17 

 Sponsorihankintapalaveri to 8.5. klo 18 Semassa 

 Tuomas muistutti että 31.12.2014 vanha webmail poistuu käytöstä 

 Facebookiin perustetaan staabilaiset mansessa kesällä 2014-ryhmä 

 

17. Seuraava kokous 

Ti 6.5. klo 16.30 Bar Passionissa. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 12:07. 

 

 

 

Tampereella 3.5.2014 

 

 

___________________________________  ____________________________________ 

Venla Monter      Marika Lampinen  

puheenjohtaja     sihteeri 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Eero Miettinen     Mikael Malkamäki 

pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 

 

 


