
 
 
 
STAABI RY:N HALLITUKSEN KOKOUS
 
Aika: 20.02.2013 klo 19.00
 
Paikka: Staabin toimisto
 
Paikalla: Aake Pihlainen

Anni Suikkanen
Sakari Eskola
Aino Siiroinen
Mikki Paulamäki
Tuomas Kuoppala
Marjo Nurmela, poistui 19.50, palasi 20.00
Tilda Oksanen
Venla Monter
Frans Duldin, poistui 19.30
Timo Granlund, saapui 19.05

 
Kokouksen avaus

Kokous avattiin klo 19.03.
 

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden
ääntenlaskijan valinta

Puheenjohtajaksi valittiin Aake Pihlainen, sihteeriksi Anni Suikkanen ja
pöytäkirjantarkistajiksi ja ääntenlaskijoiksi Tilda Oksanen ja Aino Siiroinen.
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
Kokouksen esityslistan hyväksyminen.

Esityslista hyväksyttiin.
Ilmoitusasiat

Lukuvuoden 2013-2014 orientoivat opinnot alkavat to 29.08.2013 ja jatkuvat pe
30.09.2013. Opetus alkaa 02.09.2013 ja Johtamissymposium pidetään alustavasti
04.09.2013
JKK järjestää tutoreille yhteisen koulutuksen.
Tutor- ja kv-tutorhaut alkavat maanantaina 25.02.2013
Yhdistyksen alkoholivarastot vaativat täydennystä.
SYY:n sitseille on pyydetty hankkia ja tuoda vahvat alkoholijuomat Staabin hakureissun
yhteydessä.
Vapputiimissä on Heikki Viitanen, Sonja Julkunen, Emmi Tanskanen, Riikka Pariainen
ja Laura Lettenmeier.
Tuomaksen työt alkavat jo 15.04.2013, ikä estää osallistumisen loppukevään
tapahtumien järjestämiseen osallistumiseen.

Vappuviikon tilavaraukset
Päätettiin, että

torstain 25.04. kostajaisia ja kolmioetkoja varten varataan Näsin sauna
perjantain 26.04. ohjelmaa X varten varataan myöhemmin päätettävä tila
sunnuntain 28.04. rentoa vappusaunaa varten varataan Kaupinojan sauna
maanantain 29.04 sitsejä varten varataan Sorin klubi
tiistain 30.04. grillailun varasuunnitelmaksi varataan Ilmarin kerhohuone

 
Staabi ry:n pankkitilien käyttöoikeudet

Päätettiin, että yhteisjäsenmaksutilin ja vuosijuhlatilin, joka on verkkosijoitustili
käyttöoikeudet myönnetään Aake Pihlaisellelle ja Mikki Paulamäelle.
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Päätettiin, että yhteisjäsenmaksutilin ja vuosijuhlatilin, joka on verkkosijoitustili
käyttöoikeudet myönnetään Aake Pihlaisellelle ja Mikki Paulamäelle.
Maaliskuun kuukauden kulttuuri  ja sopoilta

Maaliskuun kuukauden kulttuuri, vierailu YLE:lle, järjestetään 27.03.2013 klo 17.00.
Maaliskuun sopoilta järjestetään maanantaina 04.03.2013 klo 18.00 alkaen.

Päätettiin, että sopoiltojen budjetti on aina 20-30 euroa ellei toisin päätetä. 
Aikuisopiskelijatoiminta
Päätetään, että Aake varaa Media 54 pienen saunan 05.04.2013 aikusiopiskelijatapahtumaa
varten. Järjestämään lähtevät Aaken lisäksi Marjo, Mikki ja Timo.

 
Hallareiden sitsien maksut

Päätettiin yksimielisesti, että Vaasaan sitsaamaan lähtevien vuoden 2013 hallituksen
edustajien eli Aaken, Mikin, Tuomaksen, Ainon ja Venlan sitsimaksuista maksetaan

50% eli 7,50€. 
Staabin vaellus

Päätettiin, että keväällä 2013 ei järjestetä vaellusta.
 

Muut esille tulevat asiat
Suunnitellaan Staabille jonkinlainen tapahtuma kesälle, mahdollisesti heinäkuulle,
paikkana voisi olla Villa Toni.
Tildan kautta esitetty kutsu osallistua TeLEn tosimiessitseille 08.03.2013. Myös
jäsenistö hallituksen ulkopuolelta on tervetullutta.
Helmikuun etkojen työnjako kerrattiin.
Huhtikuussa yritysvierailu maistraattiin, PwC:lle vierailu huhtikuun aikana.

 
Kokouksen päättäminen

Kokous päätettiin ajassa 20.14.
 
 
 
 
 
 
Tampereella ___ . ___ . 2013

______________________________ _______________________________

Aake Pihlainen Anni Suikkanen

puheenjohtaja sihteeri

______________________________ _______________________________

Tilda Oksanen Aino Siiroinen 
pöytäkirjantarkastaja pöytäkirjantarkastaja
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