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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika:  2.9.2014 klo 14.30 

Paikka:  Kasino-Kabinetti 

Paikalla:  Venla Monter 

 Annukka Puutonen 

 Ville Laitila 

 Lauri Räsänen 

 Marika Lampinen 

 Karolina Marisa 

 Maiju Huhta 

 Heikki Viitanen 

 Tuomas Hassinen 

 Mikael Malkamäki 

 Kristiina Siegfried 

 Eero Miettinen 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin klo 14:37. 

 

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

ääntenlaskijan valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Venla Monter, sihteeriksi Marika Lampinen ja pöytäkirjan 

tarkastajiksi Eero Miettinen ja Maiju Huhta. 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset esityslistaan mahdollisia) 

Appron jälkeen lisättiin kohdat pullonpalautus, aamulypsy sekä kolmiomerkit ja loput 

numeroitiin uudelleen juoksevasti. 

5. Ilmoitusasiat; kuulumiskierros 

 Venla edustaa Staabia ilmakitarakisassa Johtajuussymposiumissa 

 Tuomas kertoi fuksipassien tulleen painosta ja pe 5.9. on deadline Fuksistaapisen jutuille 

 Vaellusilmoittautuminen on nyt avattu 

 Ville ennusti että Kolmioliput myydään loppuun huomenna 

 Mikael kertoi ensimmäisellä futsalvuorolla olleen mukavasti porukkaa 

 Kristiina on tehnyt kauppalistan tuttareihin (kaupparyhmä Annukka, Eero, Milla Ryhtä) 

 Lauri heitti idean tuutoroinnin tulevaisuudesta tiiviimmässä yhteistyössä ainekerhojen 

kanssa 

 Maiju oli saanut Kastajaisten pizzoihin Kotipizzasta tarjouksen, mutta asia Spatikan 

vastuulla, joten päätöksiä ei vielä tehty 

 Eero lyö lukkoon Geneven vierailukohteiden aikataulut lähiaikoina (WHO, ILO, Sveitsin 

pysyvä edustusto, Punainen Risti) 
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          6. Talousasiat 

1. Puolivuotiskatsaus 

o Talousarvion toteutumalaskelma puolelta vuodelta lähetetty hallitukselle 

sähköpostiin, ja Annukka avasi kulu- ja tuottoerien sisältöä 

o Esim. Kolmioetkoihin budjetoitua rahaa käyttämättä, kun taas toimistobudjetti lähes 

käytetty 

o Lipunmyynti toimistolla on sujunut oikein hyvin koko vuoden 

o Annukka tehnyt myös tuotot-kulut-vertailua 2012-2014, jota esitteli muille 

2. Talousvastaavan ja toiminnantarkastajan keskustelun tulokset 

o Muu hallitus oli samaa mieltä siitä, että tärkeintä on pitää toiminnan taso 

laadullisesti ja numeerisesti samana, vaikka ulkomaan excuun laitettaisiinkin tänä 

vuonna talousarviossa budjetoitua enemmän rahaa 

o Tässä toiminnan tason säilyttämisessä, jos ei jopa nostamisessa, on vuoden aikana 

onnistuttu 

 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti 

Marika keräsi allekirjoituksia edellisiin pöytäkirjoihin. 

 

8. Johtajuussymposium 

Nakitettiin Staabin teltan kasaajat ja purkajat; ständillä klo 10 alkaen mölkkyä, musiikkia sekä 

Kolmiolippuja ja haalarimerkkejä myynnissä. Eero ja Karolina juontavat päivän tapahtumat 

amfiteatterin ympäristössä. Staabin debattijoukkueessa väittelevät Mikael, Jennileena 

Kannisto ja Klaus af Ursin. 

 

9. Syyskuun kuukauden kulttuuri 

Elokuva Niagarassa to 18.9. iltapäivällä, Staabi maksaa puolet lipun hinnasta/osallistuja. 

 

10. Vuosijuhlasitsit 

Ilmoittautumispäiväksi päätettiin ma 6.10. Osallistujakiintiöt ovat 100 staabilaista, max. 15 

alumnia ja 20 yhteistyökumppania. 

 

11. Pullapäivä 

Pidetään ennen Kolmioita ke 10.9. ja leivotaan itse. 

 

12. Hämeenkadun appro 

Päätettiin ostaa 110 lippua Staabille myytäväksi Unionin jatkoille. Lipunmyynti alkaa ma 15.9. 

klo 8.00 toimistolla. Staabilaiset saavat ostaa 2 lippua/hlö. 

 

13. Pullonpalautus 

Päätettiin palauttaa jokaisten bileiden jälkeen tyhjät pullot ja pullorahat kohdennetaan 

suoraan excuun. 

 

14. Aamulypsy 

Radio Suomipopin Aamulypsy-lähetyksellä on kampanja, jossa he jakavat rahaa 

markkinointitempauksista. Tässä olisi mahdollisuus kerätä varoja excuun, joten päätettiin 

jatkaa ideointia; jonkinlainen tempaus mahdollisesti Kolmioissa? Aamulypsy ottaa 

todistusaineistoa vastaan 25.9. asti. 
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15. Kolmiomerkit 

Päätettiin että aletaan myydä viime keväältä jääneitä Kolmiomerkkejä 2e/kpl tai 6e/kaikki 

neljä merkkiä. 

 

16. Muut esille tulevat asiat 

 Annukka ostaa kerrostalosuunnistuksen palkinnon 

 Päivystyssijaisuudet Kuntamarkkinoiden aikaan 

 Sopopiknik ma 8.9. ja pidetään toinen liikuntavuorokokeilu fukseille futsalvuorolla samana 

iltana 

 

17. Seuraava kokous 

Ti 9.9. klo 8.30 ja ke 17.9. klo 8.30. 

 

18. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin klo 15:47. 

 

Tampereella 2.9.2014. 

 

  

_____________________________________ _____________________________________ 

Venla Monter    Marika Lampinen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

_____________________________________ ____________________________________ 

Eero Miettinen   Maiju Huhta 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


