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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika:  6.5.2014 klo 16.30 

Paikka:  Bar Passion 

Jakelu:  Venla Monter 

Annukka Puutonen  

Lauri Räsänen 

Karolina Marisa 

Eero Miettinen 

Heikki Viitanen, poistui kohdassa 14 

Marika Lampinen 

Mikael Malkamäki 

Ville Laitila, saapui kohdassa 5 

 

Liite:  Staapisen mainospaikkahinnasto 2014 

 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 16:31. 

 

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

ääntenlaskijan valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Venla Monter, sihteeriksi Marika Lampinen ja pöytäkirjan 

tarkastajiksi Mikael Malkamäki ja Karolina Marisa. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset esityslistaan mahdollisia) 

Lisättiin kohdat 10-12 ja esityslista hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitusasiat; kuulumiskierros 

 Venla laittoi Halloille kiitosviestin vappubileistä 

 Karolina esitti että tehdään projektitiimillekin Geneven sponsorihankintaa 

varten yhteydenotto-ohjeet 

 Karolina on myös infonnut alumneille facebookissa uudesta alumni-

sähköpostilistasta 

 Mikael kertoi pesiksen olevan selvityksessä edelleen 

 Heikki kertoi että Perlaconista saatiin uusi sponsori excuun  
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 Eero on aloittanut tekemään Hallojen & Spatikan edustajien kanssa 

infolärpäkettä kv-opiskelijoille 

 

6. Talousasiat 

 Annukka esitteli tilin saldoa vappulaskujen/-kuittien jäljiltä ja antoi 

perinteisen talouskatsauksen 

 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti 

Marika on lähettänyt hallitukselle sähköpostiin eilen. 

 

8. Aikuisopiskelijoiden syystapahtuman tila 

Päivä on 13.9. ja tapahtuma ei maksa osallistujille mitään. Päätettiin varata tilaksi 

Kymppikerho ja päivävaraus. 

 

9. Boomboxin hankinta 

Annukka on poikaystävänsä kanssa vertaillut soittimia, alustavasti puhuttiin Clas 

Ohlsonin Cube-mallista ja laitetta käydään testaamassa ennen ostopäätöstä. 

 
10. Asuminen Akaassa-talkoilu 

Heikin kautta saatiin työtarjous messulehtien jakamisesta rautatieasemalla kahtena 
aamuna, 14. ja 15.5. Venla ja Annukka sekä Karolina ja Mikael menevät jakamaan 
lehtiä. Seuraavalla viikolla vielä excelin täyttöä messuasioista, sen hoitavat Karolina 
ja Eero. Näistä saadaan yhteensä 300e excuun. 
 

11. Mainosmyynti 

 Päätettiin että myydään mainospaikkoja Staapiseen liitteen (Staapisen 

mainospaikkahinnasto) mukaisin hinnoin, hinnat kuitenkin tilanteen mukaan 

neuvoteltavissa 

 Haalarimainokset ja hinnat myös projektitiimille tiedoksi 

 Annukka kokoaa tiedoston kaikista käydyistä/myydyistä paikoista 

 
12. Palautekysely 

Päätettiin tehdä palautekysely jäsenistölle e-lomakkeella ja Venla kerää kaikilta 

hallituslaisilta osa-alueeseensa liittyen kysymyksiä ja kokoaa kyselyn. 

 

13. Kesä 

 Päätettiin pitää kesätapahtuma 12.7. ja Venla varaa tilaksi Juvenes sauna 

Pyhäjärven 

 Pääsykoepäivänä 28.5. kokeentekijöille tarjolla mehua ja pientä purtavaa 

Staabin puolesta 

 Tulosten tultua 2.7. pidetään postitustalkoot viikolla 28 

 Lauri esitteli miten tuutorryhmät tullaan jakamaan tänä vuonna, ja tuutorit 

ottavat ylös myös ne ihmiset jotka ovat aloittamassa vasta ensi vuonna esim. 
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armeijan takia 

 Hallintotieteiden tuutori-merkit tilattu eilen 

 Matkanjohtajat Eero, Karolina ja Lauri alkavat tehdä Geneven excun 

projektisuunnitelmaa/matkaohjelmaa sekä käytännön asioiden selvittämistä, 

palaveeraavat 22.5. 

 Eero kertoi että ilmeisesti kesäkuun lopussa ilmoitetaan minkälaisia 

vaihtareita on tulossa 

 Muiden sektoreiden kesäsuunnitelmat: 

o Heikki jatkaa sponsorinkeruuta (elokuun lopussa viimeinen deadline 

excusponsseihin) 

o Marika laittaa nettisivut kuntoon jokaiselta osiolta, tähän tarvitaan 

muidenkin omaa aktiivisuutta, ja on tärkeää että fuksit saavat heti 

ohjeet liittymisestä staabi-infoon 

o Annukka kertoi kirjanpidon tekemisen aikatauluistaan, excun 

sponsorihankintaan panostamisesta sekä inventaariaikeista 

toimistolla 

o Mikael selvittää millon alkaa syksyn liikunnat, suunnittelee syksyn 

megafuksiliikunta ja liikuntatapahtumien markkinoinnin kehittämistä 

o Ville kertoi että kolmiot vastaan 3miot asia on auki edelleen, ja 

muistutti että tuutorien täytyy mainostaa kolmiolippuja ja niiden 

ostamista toimistolta syksyllä 

o Karolina laittaa alumneille infoa excun sponsorihankinnasta ja miettii 

syksyn alumnitapahtumaa 

o Työelämävierailukohteita Tampereella kartoitetaam syksyksi 

o Tredealta tulossa mahdollisesti workshop-muotoinen 

työelämävierailu 

o Uusi sopimuskausi YKA:n kanssa alkaa syksyllä, johon sisältyy 

tapahtuma SYY:n kanssa 

o Excurahoitus on kaikkien sydäntä lähellä koko kesän, ei voida 

nukahtaa 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

 Heikki muistutti alumnitoimintaan panostamisesta ja sitä kautta saatavien 

sponsori- ja työelämämahdollisuuksien käyttöönottamisesta 

 Villi idea megasitseistä mainittiin 

 Yliopiston avoimet ovet huomenna, kaikki yhdistyksen ruoka paikalle mitä 

löytyy, käytiin läpi työnjakoa ja ständille tulevaa rekvisiittaa 

 

15. Seuraava kokous 

Ma 7.7. klo 16 jossain päin Tamperetta, jonka jälkeen fuksikirjeiden postitusta. 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 18:07. 
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Tampereella 6.5.2014 

 

 

___________________________________  ____________________________________ 

Venla Monter      Marika Lampinen  

puheenjohtaja     sihteeri 

 

____________________________________ ____________________________________ 

Mikael Malkamäki     Karolina Marisa 

pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 

 


