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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika:  22.10.2014 klo 10 

Paikka:  Kasino- kabinetti 

Paikalla:  Venla Monter 

 Marika Lampinen 

 Annukka Puutonen 

 Kristiina Siegfried 

 Lauri Räsänen 

 Anni Suikkanen 

 Karolina Marisa, skype 

 Eero Miettinen, skype 

 Mikael Malkamäki, saapui kohdassa 5 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin klo 10:13. 

 

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

ääntenlaskijan valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Venla Monter, sihteeriksi Marika Lampinen ja pöytäkirjan 

tarkastajiksi Annukka Puutonen ja Anni Suikkanen. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset esityslistaan mahdollisia) 

Vuosijuhlasitsit ja hallopedihaku vaihtoivat paikkaa ja esityslista hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitusasiat; kuulumiskierros 

 Venla kertoi että JKK:n ainejärjestöjen puheenjohtajat ovat tehneet kannanoton JKK:lle 

koskien puutteellista tiedotusta opintosuuntavalintojen suhteen, toivotaan että lähiaikoina 

saadaan keskusteluyhteys Heli Tonttiin ja vastauksia kysymyksiin valintakriteereistä 

 2. periodin päivystykset jaettu 

 Karolina kertoi työelämävierailuja olevan tulossa, syksyn vierailut ovat projektitiimiläisten 

vastuulla 

 Alumneille on tiedotettu vujusitseistä, mutta ilmoittautuminen minimaalista 

 JKY:n kv-sitsit to 30.10. 

 Eero ja Karolina tekevät raportin Geneven järjestelyistä sekä kyselyn reissussa olleille 

 Annukalla on palaveri fuksiviikkokuluista Hallojen ja Spatikan talousvastaavien kanssa 

huomenna 

 

6. Talousasiat 

Annukka kertoi ottavansa tilinpäätöksen kohta työnalle, ja Vuosijuhlasitsien budjettiin 

tehdään vielä tarkennuksia. Keskusteltiin myös kassojen yhdistämisestä. 
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7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti 

Kehitysidea informaatiokatkojen ehkäisemiseksi; sihteeri laittaa jo pöytäkirjojen raakaversiot 

muulle hallitukselle facebookiin. 

 

8. Hallopedihaku 

JKY:n toimintatavat ovat ihmetyttäneet hallopedihaun tiimoilta. 

Valtuutetaan Anni edustamaan Staabin mielipidettä hallopedivalinnassa, ja Mikael on varalla. 

JKK:n ainejärjestöistä on kustakin vastaava, jotka muodostavat konsensuksen Tamylle 

ehdotettavista hakijoista haastattelujen perusteella. Tamy tekee lopulliset valinnat. 

 

9. Vuosijuhlasitsit 

1) Päätettiin tilata bussit hintaan 260e 

2) Keskusteltiin ohjelmasta; eri vuosina aloittaneilta hauskoja tarinoita uusimmasta 

vanhimpaan, toastien kanssa kokoustetaan vielä 

3) Tunnustukset 4 kpl 

4) Koristeluasiat hyvin hallussa 

5) Mikael tilaa oluet Nokian panimolta, päätettiin budjetiksi 300e 

 

10. Pullapäivä 

Tilataan pullat & tuonti toimistolle, Annukka lupasi hoitaa. 

 

11. Yösähly 

Tapahtuma Ruotsin excun aikaan, ilmoittautuminen 4.11. mennessä. Osallistutaan jos 

saadaan joukkue, ja Mikael kartoittaa halukkaita pelaajia. 

 

12. Futsalsarja 

Mikäli futsalsarja tulee, niin osallistutaan. 

 

13. Muut esille tulevat asiat 

 

14. Seuraava kokous 

Ti 28.10. klo 8.30 ja su 2.11. klo 19. 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin klo 11:21. 

 

Tampereella 22.10.2014 

 

_____________________________________ ___________________________________ 

Venla Monter    Marika Lampinen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

______________________________________ ___________________________________ 

Annukka Puutonen   Anni Suikkanen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


