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STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS 

Aika:  29.10.2014 klo 8.30 

Paikka: Kasino-kabinetti 

Paikalla: Venla Monter 

 Karolina Marisa 

 Kristiina Siegfried 

 Annukka Puutonen 

 Mikael Malkamäki 

 Anni Suikkanen 

 Ville Laitila 

 Marika Lampinen 

 Lauri Räsänen 

 Tuomas Hassinen 

 Maiju Huhta, saapui kohdassa 8 

 Heikki Viitanen, saapui kohdassa 8 

 

Liite: Vuosijuhlasitsien budjetti 

 

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat: 

1. Kokouksen avaus 

Avattiin klo 8:40. 

 

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

ääntenlaskijan valinta 

Puheenjohtajaksi valittiin Venla Monter, sihteeriksi Marika Lampinen ja pöytäkirjan 

tarkastajiksi Mikael Malkamäki ja Annukka Puutonen. 

 

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen 

Todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi. 

 

4. Kokouksen esityslistan hyväksyminen (lisäykset esityslistaan mahdollisia) 

HENRY Foorumi lisättiin Roll Upin perään ja Tamyn kannanotto siirtyi käsiteltäväksi ennen 

vuosijuhlasitseja. Esityslista hyväksyttiin. 

 

5. Ilmoitusasiat; kuulumiskierros 

 Venla kertoi Spatikalta tulleen hallintotieteiden ainejärjestöjen yhteistyötulevaisuutta 

koskeva viesti, ja palaveria tulossa puheenjohtajien kesken 

 Toimintasuunnitelman 2015 tekeminen on lähtenyt mukavasti liikkeelle ja jäsenistölle on 

tiedotettu mahdollisuudesta tosu-aloitteiden tekoon 

 Anni kertoi hallopedi-haaastattelujen olevan parhaillaan käynnissä 

 Karolina kertoi projektitiimin suunnitelmista; tulossa työelämävierailut Säästöpankkiin ja 

Puolustusvoimille 
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6. Talousasiat 

Annukka ilmoitti että fuksiviikkojen kulut on käsitelty Hallojen ja Spatikan kanssa sekä mitä 

laskutettavaa on vielä jäljellä. Toteutuneista kuluista on taulukko drivessa. 

Tivolin laskutustilanne edelleen epäselvä. 

 

7. Edellisen kokouksen pöytäkirjan läpikäynti 

Marika on laittanut edelliset pöytäkirjat sähköpostilla hallitukselle eilen. 

 

8. Tamyn kannanotto 

Aiheena siis korkeakoulujen yhdistyminen, Anni kertoi mitä kollegiossa on tästä keskusteltu. 

Siellä mainittu mm.  JKK:n asema pilottina mahdollisessa yhdistymiskehityksessä. 

Keskusteltiin allekirjoittaako Staabi Tamyn hieman epämääräisen kannanoton, vai ollaanko 

JKK:n yhteisillä linjoilla. 

Huomenna on ylioppilaskunnan kokous, missä Tamyn kanta toivottavasti selkenee. 

 

9. Vuosijuhlasitsit 

1) Budjetti: käytiin kuluerittäin läpi ja päätettiin hyväksyä. (LIITE) Lisäksi päätettiin korvata 

bensakulut vujutiimille. 

2) Kunniamaininnat (kehykset 4 kpl) 

 hallituksen kiitos 

 talkoohenki 

 yhteistyö/ahkera 

 hiljaista työtä tai joku muu titteli, mietintään vielä 

3) Nakit (Kristiina laittaa listan facebookiin) 

 Karolina tilaa skumpat etukäteen 

 oluiden haku Nokialta, kuivajään osto, leimasimet 

 leivonta- ja askarteluillat vujutiimin kanssa 5.11. 

 6.11. illalla puolet hallituksesta Messukylään laittamaan tila kuntoon 

 7.11. heti aamupäivästä toinen puolisko hallituksesta Messukylään 

 laulukirjojen myynti paikan päällä, Annukka hoitaa vaihtorahaa ja kassan paikalle 

4) Konjakki/jallu: Staabi tarjoaa 

5) Säästöpankilta ständi ja rahastolahjakortin arvonta 

 

10. Lokakuun Kolmioetkot 

Jaettiin siivous- ja kaupparyhmä, ja käytiin läpi illan ohjelmaa. 

Siivet tuodaan Hookista paikanpäälle. 

Kolmiolippujen myynti etkoilla: Ville ja Annukka 

 

11. Roll-Up 

Ei tilata kiireellä huonoa ennen vujusitsejä. 

 

12. HENRY Foorumi 

Neljä henkilöä ilmoittautunut talkoisiin ja Heikki tiedustelee vielä tarvitseeko kukaan 

hostellimajoitusta. 
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13. Muut esille tulevat asiat 

 Maiju esitteli kuukauden kulttuurin: ti 4.11. valoviikkojen ihastelua ja glögille, johon 

päätettiin budjetoida osallistujien lämpimiin juomiin 60e 

 

14. Seuraava kokous 

Su 2.11. klo 19 Semafori 

 

15. Kokouksen päättäminen 

Päätettiin klo 9:57. 

 

 

Tampereella 28.10.2014 

 

______________________________________ ______________________________________ 

Venla Monter    Marika Lampinen 

puheenjohtaja   sihteeri 

 

 

_______________________________________ ______________________________________ 

Mikael Malkamäki   Annukka Puutonen 

pöytäkirjantarkastaja   pöytäkirjantarkastaja 


