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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika:  7.8.2014 klo 18:00 

Paikka:  Koivistonkylän residenssi 

Paikalla:  Ville Laitila 

  Annukka Puutonen 

  Marika Lampinen 

  Maiju Huhta 

  Heikki Viitanen 

  Lauri Räsänen 

  Eero Miettinen 

  Anni Suikkanen, skype 

  Venla Monter, skype 

  Mikael Malkamäki, skype 

 

 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

 

1. Kokouksen avaus 

Kokous avattiin klo 18:04. 

 

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

ääntenlaskijan valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Eero Miettinen, sihteeriksi Marika Lampinen sekä 

pöytäkirjan tarkastajiksi Maiju Huhta ja Ville Laitila. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset esityslistaan mahdollisia) 

Esityslista hyväksyttiin sellaisenaan. 

 

5. Ilmoitusasiat; kuulumiskierros 

 TOAS Markuksentori on varattu kaupunkisuunnistuksen jatkopaikaksi 29.8. ja 

Hallojen Maiju on varannut tuttaribussit (4.9.) 

 Heikki kertoi että haalarit tullaan tilaamaan Turun Haalarituotteelta, ja 

mainospaikat jaetaan Hallojen kanssa viime vuoden tapaan 

 Yhteistyöneuvottelut Heikillä käynnissä PWC:n kanssa, Kuntamarkkinoilla 

yhteyshenkilö tänä vuonna Anni 
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 Maiju esitteli makumatka- ja syyskuun kuukauden kulttuuri-suunnitelmiaan 

 Venla on lähettänyt Liljeroosin apurahahakemuksen excua varten, samoin 

Annukka Riesan hakemuksen 

 Venla ilmoitti että Tamyn ainejärjestökilpailun teema on tänä syksynä 

yhteiskäyttö 

 Fuksien liikuntatapahtuman suunnittelu on käynnissä, ja Mikael kyselee lisäksi 

Atalpalta mahdollisuutta tuoda fukseja tiistain liikuntavuorolle tutustumaan 

 Eero kertoi että kv-tutorointiasioissa on vaihdeltu paljon sähköposteja ja sopivat 

vaihtoparit löytyneet pikkuhiljaa 

 

6. Talousasiat 

Laskutustilanteen päivitystä; mistä laskuja tulossa ja mitä laskutettavaa Staabilla 

vielä on. Annukka tekee kassavirtalaskelmaa syksylle, muunmuassa miten 

Kolmiotilanne vaikuttaa talouteen. 

 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti 

Marika muistutteli mistä viime kokouksessa puhuttiin ja päätettiin. 
 

8. Syksyn ensimmäiset tapahtumat 

Kristiina ei paikalla, joten hän oli lähettänyt Venlalle alustavan suunnitelman 

ohjelmasta. Työnjako tarkentuu myöhemmissä kokouksissa kun kaikki ovat paikalla. 

 Ke 27.8. Ensitapaaminen; tuutorryhmittäin tapaamiset klo 17, YO-talolle 

jatketaan klo 19, jatkot Rumassa 

 Pe 29.8. kerrostalosuunnistus; Kaleva-Tammela, SYY:ltä tulossa rasti, jatkot 

Unionissa 

 Tuttarit Hatanpäällä, keskusteltiin vähän illan ohjelmasta 

 

9. Tuutorointi 

Lauri kertoi tuutorvastaavien kokoontuneen lähes viikoittain, ja tuutorien olleen 

asialla täyden 10:n arvoisesti. Aikuisopiskelijaryhmään on tulossa yli 30 fuksia. 

Armeijaan menijät sekä viime vuonna opiskelupaikkaa lykänneet on kartoitettu ja 

sijoitettu fuksiryhmiin. Fuksiviikkojen aikataulu-dokumentin lähetys on seuraava 

askel, siihen tarvitaan Kristiinalta ohjelma ja lisäksi Anni lupasi tehdä fuksien 

lukujärjestyksen. 

 Lauri esitteli myös orientoivien ohjelmaa ja jonkunlainen HOPS-tilaisuuskin 

järjestetään tänä syksynä heti ensimmäisellä viikolla 

 Keskusteltiin hallitus- & tuutormökin aikataulusta 

 

10. Syyskuun Kolmiot 

Ville kertoi ensin, että Kolmiot-tavaramerkkiin tarvitaankin lisää rahaa, joten 

päätettiin laittaa 85e lisää. Summa yhteensä 300e/ainejärjestö. 

 

Syyskuun Kolmioita ei tulla järjestämään Tivolissa heidän heikon taloustilanteen 
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vuoksi. Näistä 11.9. järjestettävistä Kolmioista on saatu Ravintolamaailmalta sekä 

Restamaxilta sopimustarjoukset, jotka Ville oli etukäteen lähettänyt hallituksen 

postituslistalle ja kaikki olivat niihin tutustuneet. Restamaxilta on tullut jo ehdotus 

pitkäaikaisestakin yhteistyösopimuksesta. Vertailtiin tarjouksia ja keskusteltiin 

Kolmioiden tulevaisuudesta kolmiovastaavan johdolla. Ville jatkaa vielä kuumana 

käyviä neuvotteluja Luupin, Indecsin ja ravintolatahojen kanssa. Päätettiin pitää 

Skype-kokous 10.8. jossa tehdään Staabin päätös syyskuun bileistä. 

 

11. Boombox 

Päätettiin ostaa 169e hintainen boksi Clash Ohlsonilta, jonka Eero käy noutamassa. 

 

12. Viron reissu 

Tilannekatsauksen pohjalta päätettiin myöntää virvoitusbudjettia Venlalle 330e ja 
Annukalle 110e, koska he ovat menossa vapaa-ajalla Viroon. Lisäksi Eero ja avec 
tekevät reissun elokuun aikana, jonka budjetiksi päätettiin matkakuluineen max 
1150e. 
 

13. Geneven excun talous 

Kesä ollut hiljaiseloa varainkeruussa, nyt kevään yhteistyökontakteja täytyy taas 

herätellä. Palauteltiin mieliin mahdolliset sponsorit, ja keskusteltiin paljonko rahaa 

lähetetyillä avustustukihakemuksilla olisi realistista saada. Ideoitiin helppoja 

rahankeruutapoja ja sovittiin että tehdään porukalla jalkautumiskierrokset 

kaupungille Staapisen mainospaikkoja myyden ma 25.8. ja to 28.8. 

 

Päätettiin että loppuerä (249e/hlö) reissusta maksetaan tilisiirrolla Staabin tilille 7.9. 

mennessä. Eero on yksityiskohdista vielä yhteydessä matkatoimisto Saarikoskeen, ja 

laittaa lähtijöille sähköpostilla maksuohjeet viikolla 33. 

 

14. Muut esille tulevat asiat 

 Haalarimainosaineiston deadline syyskuun alku 

 Syksyllä laskutettavia yhteistyötahoja mm. YKA, Säästöpankki ja Perlacon 

 Liikuntavuorot alkavat ti 2.9. uuteen aikaa klo 20-21 (tällöin makumatka), eli 9.9. 

alustavasti ensimmäinen fuksien liikuntavuoroesittely, toinen luultavasti 7.10. 

 

15. Seuraava kokous 

Ti 26.8. klo 20:30, paikka selviää viimeistään hallitusmökillä. 

 

16. Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 19:48. 
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Tampereella 7.8.2014 

 

 

 
___________________________________   _________________________________ 
Eero Miettinen      Marika Lampinen 
puheenjohtaja       sihteeri 
 

 

___________________________________   _________________________________ 
Maiju Huhta       Ville Laitila 
pöytäkirjantarkastaja      pöytäkirjantarkastaja 


