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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika:  26.8.2014 klo 20:00 

Paikka:  Koivistonkylä 

Paikalla:  Venla Monter 

 Annukka Puutonen 

 Ville Laitila 

 Lauri Räsänen 

 Marika Lampinen 

 Karolina Marisa 

 Maiju Huhta, saapui kohdassa 12 

 Heikki Viitanen 

 Tuomas Hassinen 

 Mikael Malkamäki 

 Kristiina Siegfried, saapui kohdassa 5 

 Anni Suikkanen, skype 

 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus 

 Kokous avattiin klo 20:18. 

 

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

ääntenlaskijan valinta 

Puheenjohtajaksi Venla Monter, sihteeriksi Marika Lampinen ja pöytäkirjan tarkastajiksi 

Karolina Marisa sekä Annukka Puutonen. 

  

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

 Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset esityslistaan mahdollisia) 

Lisättiin kohdat 15- 17, ja kohta 8 palautekysely käytiin läpi kun kaikki olivat paikalla. 

 

5. Ilmoitusasiat; kuulumiskierros 

 Venla kertoi ettei saatu Liljeroosin apurahaa excuun, sekä kiitteli mökillä olleita 

 Marika tekee mainoksen Staapiseen mitä tiedotuskanavia tulee seurata 

 Kuntamarkkinat aikalailla täynnä 

 Heikki kertoi että Perlaconin ja Säästöpankin kanssa on yhteistyösopimukset allekirjoitettu, 

PWC:n kanssa neuvottelut vielä kesken 

 Mikael on keskustellut liikuntayhteistyöstä hyvässä hengessä Hallojen Jeren kanssa, esim. 

futsaliin yhteinen joukkue 

 Uusi Kolmiosopimus syyskuulle on allekirjoitettu Restamaxin kanssa, NPG:ltä ei ole kuulunut 

vielä mitään, mutta sopimus todennäköisesti mennyttä ja Kolmioliput ovat tulossa myyntiin 

tällä viikolla 
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 Markus Lappi on liittynyt Staapisen toimitustiimiin ja Tuomas avasi suunnitelmia loppuvuoden 

Staapisten osalta 

 Lauri kartoitti vielä tuutoroinnin tämän hetkistä hyvää tilannetta ja keskuteltiin myös hallitus-

tuutormökin konseptista 

 Ilmeni että toinen fuksiliikuntavuoro on saman päivän iltana kuin Hallojen fuksiexcu, mutta ei 

pitäisi mennä päällekkäin 

 Annukka siivosi toimiston tänään ja näkee Mikkiä ensi viikolla kirjanpitoasioissa 

 Karolina kertoi että projektitiimi tulee järjestämään 3 työelämävierailua Tampereella sekä 

Säästöpankki-vierailun syksyn aikana 

 Karolina ehdotti kiintiötä alumneille vuosijuhlille, jota muut kannattivat, ja pidetään heille sekä 

uusille yhteistyökumppaneille pieni coctailtilaisuus ennen vujuja 

6. Talousasiat 

1. Kertaus talouskäytännöistä 

o Annukka muistutteli kuittikäytännöistä 

o Tilin likviditeetti  

o Talousarvion toteutumalaskelma tekeillä 

2. Yhteistyökumppanuus-asiat 

o Eilen jalkautumiskierroksella Annukka, Venla, Maiju ja Karolina löysivät lupaavia 

mainostajia Staapiseen, ne pitäisi saada vietyä loppuun asti 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti 

 Marika oli tulostanut kesän kokousten pöytäkirjat luettavaksi. 

 

8. Palautekysely 

Keväällä toteutettiin Staabin historian ensimmäinen palautekysely, johon tuli 21 vastausta. 

Osa-alueita olivat mm. hallituksen toiminnan läpinäkyvyys, tapahtumat, työelämä, 

edunvalvonta ja tiedotus. Venla oli tehnyt koontia vastauksista, mutta otanta oli niin pieni, 

että oli vaikea löytää tarttumapintaa. Pohdiskeltiin kuitenkin hallituksen käyttäytymistä ja 

suhteita Staabin sisällä. Käytiin vastauksia alue alueelta läpi, ja keskusteltiin 

parannuskeinoista. Päätettiin että loppuvuodesta tehdään uusi kysely suuremman 

vastausmäärän toivossa. Tähän myös kysymys onko vastaaja fuksi vai vanhempi. 

 

9. Tiedotus 

Marika kertasi facebook-käytäntöjä; sitä että eventit tehdään jatkossa Staabina. Yleisesti 

tulee muistaa johdonmukaisuus julkaisuissa, eikä liikaa spämmiä samana päivänä. 

Fuksistaapiseen tulossa vielä mainos kaikista tärkeistä tiedotuskanavista. 

Sovittiin että Lauri postaa Hallintotieteiden fuksit 2014- fb-ryhmään muistutukseksi 

orientoivien aikataulut sekä JKK:n uuden opiskelijan oppaan. Marika laittaa samaan ryhmään 

ohjeet staabi-infoon liittymisestä sekä staabista tykkäämisestä fb:ssä. 

10.Haalarit 

Hinnaksi päätettiin 29e ja maksuliikenne hoituu Hallojen tilin kautta samoin kuin viime 

vuonna. 
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11.Kuntamarkkinat 

Keskusteltiin muistetaanko markkinoille lähtijöitä muutenkin kuin vuoden lopussa 

palkkarisaunalla. Päätettiin ettei oteta tästä lisäkuluja, koska Kuntamarkkinat ovat itsessään 

hieno kokemus, johon sisältyy vieläpä ruuat ja bussimatkat Helsinkiin. 

 

12.Geneven excu 

1. Talous 

o Vuoden loppuun asti on aikaa kerätä rahaa 

o To 28.8. toinen jalkautumiskierros Staapiseen mainospaikkoja myyden 

2. Vierailukohteet 

o Eero vielä varmistaa kohteet 

 

13.Syksyn tapahtumat 

1. Fuksiviikkojen omat tapahtumat, ohjelma ja budjetit omiin 

o Ensitapaaminen: YO-talo klo 18.15, ruokia toimistolta sekä kyniä & paperia, haalarit päälle, 

ohjelmassa on tuutorien esittäytyminen ja haalariensovitusta 

o Kerrostalosuunnistus: Päätettiin että ostetaan voittajajoukkueelle n. 15e arvoinen palkinto, 

tapaaminen klo 16.00 Markuksentorilla ja hallitusrastin sisältönä väittämät + mitä booli 

sisältää  

o Makumatka ti 2.9. klo 16.30, 8 paikkaa kierroksella, ei kuluja 

o Sopopiknik ma 8.9, budjetti max 60e 

o Harkkasitsit ja Kolmiot 11.9; ilmoittautuminen alkaa ke 3.9. klo 8.00 ja tarjolla neljä 

hintavaihtoehtoa 8-13e(kirjan kanssa/ilman + holi/ilman), ruokana lihapullia & muusia sekä 

itsetehty jälkkäripulla, hallitus on henkilökuntana 

o Sitsien budjetiksi päätettiin 900e tilavuokrineen ja paikkoja on 90 hengelle, eli 55 fuksia ja 

35 vanhaa 

o Kuukauden liikuntaan ei tarvitse budjettia 

2. Aikuisopiskelijatapahtuma 13.9. 

o Keskusteltiin ketkä pääsevät paikalle, koska tämä on yhtä arvokas tapahtuma kuin muutkin, 

ja tänä syksynä on vieläpä aloittamassa 40+ aikuisopiskelijaa 

o Lounastarjoilun budjetiksi päätettiin 150e, Kymppikerho jo varattu tilaksi 

3. Syysvaellus 19.-20.9. 

o Päätettiin osallistumismaksuksi 15e/hlö, joka kattaa mökkivuokran sekä ruuat, ja lisäksi 

Staabi tulee korvaamaan autolla lähtevien bensakulut 

o Mukaan mahtuu 20-25 hlöä, ei markkinoida fukseille suuresti 

4. Ruotsin excu 12.-14.11. 

o Päätettiin että osallistutaan, tarkka osallistumismaksu ei vielä tiedossa 

5. Vuosijuhlasitsit 7.11. Messukylässä 

o Seuraavassa kokouksessa päätetään budjetit, Annukka ja Kristiina tutustuvat viime vuoden 

kuluihin 

o Ainekerhot kutsutaan myös kutsulla, samoin alumneja ja muutama yhteistyökumppani 

o Päätettiin pitää sillis joka sisältyy vujumaksuun, paikka mietintään 

o Ilmoittautumispäivää ei vielä päätetty 

6. Pullapäivä  

o Päätettiin pitää 10.9. ja budjetti on 50e 
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7. Syyskuun kuukauden kulttuuri 

o Niagara-leffateatteri mahdollisesti, ajankohta viikolla 39 

 

14.Tapahtumavastaavan tulostuskiintiö 

Päätettiin myöntää lisää tulostuskiintiötä tarpeen mukaan. 

 

15. Hämeenkadun Appro 

Päätettiin osallistua, ja Venla tekee jatkopaikasta kyselyn fb-ryhmään. 

 

16. Hullut Päivät 

Päätettiin osallistua syksyn Hullaritalkoisiin. 

 

17. Laulukirjan hinta 

Hinnaksi päätettiin 5e ja harkkasitsien yhteydessä 3e. 

 

18.Muut esille tulevat asiat 

 1. periodin päivystykset eli kaikki doodlen täyttöön doodle 

 Fuksisillis järjestetään 3.10. TOAS Markuksentorilla 

 

16.Seuraava kokous 

Ti 2.9. 14.30 kasino-kabinetti. 

 

17.Kokouksen päättäminen 

Kokous päätettiin klo 22:44. 

 

 

Tampereella 26.8.2014 

 

____________________________________ _________________________________ 

Venla Monter    Marika Lampinen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Karolina Marisa   Annukka Puutonen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


