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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika:          7.7.2014 klo 18.00 

Paikka:       Soukanlahdenkadun residenssi 

Paikalla:        Anni Suikkanen 

Ville Laitila 

Marika Lampinen 

Lauri Räsänen 

Maiju Huhta 

Annukka Puutonen 

Venla Monter skypen välityksellä 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 18:10. 

 

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

ääntenlaskijan valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Anni Suikkanen, sihteeriksi Marika Lampinen ja 

pöytäkirjan tarkastajiksi Ville Laitila sekä Lauri Räsänen. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset esityslistaan mahdollisia) 

Esityslista hyväksyttiin lisäyksittä. 

 

5. Ilmoitusasiat, kuulumiskierros 

 Fuksikirjeiden postitustalkoot ennen kokousta sujuivat hyvin muutaman 

hallan ja spatikkalaisen avustuksella 

 Lauri kertoi että tuutorointi etenee muutenkin aikataulussa 

 Opintosuuntavalinnat ovat tulleet ja suurin osa tuntuu päässeen 1. 

vaihtoehtoonsa, mikä on hienoa 

 Riesa ja Liljeroos- apurahakemukset excua varten ovat tekeillä Annukan ja 

Venlan toimesta 

 Maiju kertoi makumatkasuunnitelmistaan 
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6. Talousasiat 

Annukka avasi tämän hetken rahatilannetta, joka on hyvä, ja muistutti 

rahankeruutarvetta olevat edelleen excun osalta. 

 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti 

Marika palautteli mieliin mitä edellisessä kokouksessa päätettiin. 

 

8. Kesätapahtuma 

Päätettiin että tapahtumalle ei tule tarjoilubudjettia, omat eväät ja juomat 

mukaan. 

 

9. Kolmiot 

 Tilanne epäselvä; jos Tivoli ei aukea, varasuunnitelmana mahdollisesti 

sopimus Ravintolamaailman kanssa, koska yhteistyökumppani Valtteri 

vaihtoi sinne töihin 

 Tavaramerkkihakemuksen osalta Ville kokoustaa Luupin ja Indecsin 

kanssa parin viikon sisällä 

 Päätettiin että ollaan mukana hakemassa tavaramerkkiä Luupin nimiin 

(sisältäen nimet Kolmiot, Kolmio-bileet sekä kolmio-logon) ja kulu on 

215e per järjestö 

 

10. Fuksit 

 Lauri kertoi kuinka tuutorit tulevat toimimaan vuoden poissaolleiden 

kanssa, ja kuinka tänä lukuvuonna poissaolevat pyritään kartoittamaan 

paremmin 

 Lauri esitteli fuksien ryhmäjakoa, tekstareiden & soittojen aikataulua ja 

puhuttiin mahdollisista varasijoilta tulevista sekä erillisvalinnoista 

 Keskusteltiin ensimmäisistä tapahtumista yleisesti, ja mietittiin millä 

porukalla (ainejärjestörajat ylittäenkin) ensitapaamista suunnitellaan 

 Venla tekee eventin facebookiin hallitusmökille, Lauri tuutormökille 

 

11. Geneve 

 Kesän aikana varainkeruurintamalla on ollut hiljaista, mutta rahaa 

puuttuu vielä 

 Matkanjohtajat Lauri, Eero ja Karolina ovat kokoustaneet kerran 

alkukesästä, elokuussa olisi aika alkaa suunnittelemaan matkan 

käytännön asioita 
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 Keskusteltiin loppuerän maksuajankohdasta, mutta ei tehty vielä 

päätöksiä 

 Tarvitaan myös Heikiltä tilannekatsaus Geneve-sponsoreista 

 

12. Laulukirja 

Päätetään tilata 100 kpl laulukirjoja Juvenes Printiltä Tuomaksen tekemän 

tarjouksen pohjalta. Menevät painoon lähiaikoina.  

 

13. Muut esille tulevat asiat 

 Boomboxin ostaminen ennen hallitus-tuutormökkiä 

 Venla juttelee missä mennään-hengessä heidän kanssaan, jotka eivät 

kokoukseen päässeet 

 Tuomakselta pitää varmistaa koska on Fuksistaapisen deadline, ja siihen 

sivun mainos staabi-infoon liittymisestä 

 

14. Seuraava kokous 

Alustavasti elokuun alussa; Venla tekee facebookiin kyselyn johon muut lisäävät 

päivämääriä, jotka itselle sopisivat. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin klo 19:04. 

 

 

Tampereella 7.7.2014  

 

 

________________________________  ______________________________ 

Anni Suikkanen     Marika Lampinen 

puheenjohtaja      sihteeri 

 

 

________________________________  _______________________________ 

Ville Laitila       Lauri Räsänen 

pöytäkirjantarkastaja     pöytäkirjantarkastaja 


