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Kokouksen avaus
Kokous avattiin klo 19:08.
 
Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, pöytäkirjan tarkastajien sekä tarvittaessa kahden
ääntenlaskijan valinta
Puheenjohtajaksi valittiin Aake Pihlainen, sihteeriksi Tiina Riihilahti ja
pöytäkirjantarkastajiksi Frans Duldin ja Mikki Paulamäki, jotka toimivat tarvittaessa
ääntenlaskijoina.
 
Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.
 
Kokouksen esityslistan hyväksyminen
Lisättiin kohdat 15 ja 16 ja siirrettiin meta ja kokouksen päättäminen kohdiksi 17 ja 18;
muuten hyväksyttiin esityslista.
 
Ilmoitusasiat

Johanna toi Kopo-valiokunnan terveiset: Yliopisto uudistaa strategiaansa,
opiskelijapalautejärjestelmän kehittäminen, yliopiston taloustilanne,
opiskelijamyönteisyyden kehittäminen.
Johanna toi JKY-kollegion terveiset: Ainekerhot herättävät kummastusta ja vastustusta
Anni ilmoitti ”joutuneensa” hallintotieteen ainekerho Ad Hocin hallitukseen.
Vapputiimissä 6. jäsen Anniina Helminen
Anni toi Tamyn Veikko Mäkelän terveiset: englanniksi ei tarvitse tiedottaa, jollei
tapahtumaan kutsuta kv-väkeä (eli ei tarvitse, jos ainejärjestöllä ei ole vaihtareita).
Tamyn toiminta-avustushakemus lähetettiin ajoissa.
Tilinpäätös 2012 on valmistunut.
 

 
Kevään alumnitapahtuma la 13.4.
Tuomas ei pääse osallistumaan ollenkaan. Venla lupautui vastuuhenkilöksi. Projektitiimi
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Tuomas ei pääse osallistumaan ollenkaan. Venla lupautui vastuuhenkilöksi. Projektitiimi
auttaa.
 
Maaliskuun kolmioetkot
TLK ja Indecs maksavat 2/3 boolin hinnasta Staabille ja Staabi maksaa 1/3 muista kuluista.
Päätettiin, että etkoille osallistuakseen ei ole pakko ostaa kolmiolippua. 50 ensimmäistä
ensimmäiseksi henkilökohtaisesti toimistolla ilmoittautunutta staabilaista pääsevät mukaan.
Facebook-event tehdään su 10.3. ja ilmoittautuminen alkaa seuraavalla viikolla.

 
Kevätkokous ja hallituksenvaihtosauna
Kevätkokous ti 5.3. klo 18:00 Kasino-kabinetissa. Hallituksenvaihtosauna YTHS:n saunalla
kokouksen jälkeen. Himosexculta tulijat käyvät kaupassa hakemassa juomat sun muut.
Venla lupautui paikanpäälle saunalle järjestelmään. Päätettiin tilata 10 pizzaa saunalle ja
tehdään boolia. Päätettiin hankkia 60 eurolla pizzaa, 40 eurolla siideriä, 40 eurolla kaljaa,
viinat Aaken kaapista, 20 euroa lantrinkeihin ja 10 eurolla muuta naposteltavaa – yhteensä
budjetiksi siis 170 euroa.
 
Venla poistui 19:40.

 
Aikuisopiskelijatuutorointi
Marjo laittaa Tätien ja Setien sähköpostilistalle viestin ja kerää aikuisopiskelijatuutorit.

 
Managerin ja Indecsin vuosijuhlaedustus
M@nagerin vuosijuhlasitsit 16.3. Päätettiin, että Anni ja Johanna edustavat.
Indecsin vuosijuhlat 23.3. Päätettiin, että Frans ja Venla edustavat.
 
Päätettiin, että Staabi kustantaa virallisten vujuedustajien osallistumismaksuista 50 %.

 
Talousasiat
Talousasioista ja osallistumismaksuista pitää sopia Mikin kanssa ennen kuin itse laittaa
ilmoittautumishintoja tapahtumiin. Keskusteltiin muistakin talouskäytänteistä.
 
Tilda poistui 20:03.
 
Iltakoulun tapahtumat

Lavatanssibileet 17.4.: Iltakoulu on pyytänyt meitä mukaan järjestämään. Päätettiin ettei
osallistuta järjestelyihin, mutta esimerkiksi lippuja voidaan mahdollisuuksien mukaan
ottaa toimistolle myytäväksi ja tapahtumasta voidaan mainita muun tiedotuksen
yhteydessä.
Olympialaiset 13.3. klo 17:00 alkaen Sorsapuistossa. Päätetiin osallistua kahden neljän
hengen joukkueen voimin, mitkä saataneen kerättyä hallituksen keskuudesta.
Osallistumismaksu on omakustanteinen.

 
Tiedottaminen ja sähköpostilistat
Keskusteltiin sähköpostilistasta ja sinne lähettämisestä ja päätettiin lähteä kokeilemaan sitä,
että hallituslaisten suurella harkinnalla lähettämät tärkeät viestit saa päästää läpi. Jos
spämmin määrä lisääntyy oikeasti radikaalisti, kokeilu lopetetaan heti.
 
Viikkotiedotteeseen kokeillaan kopo- ja sopoteemanumeroa kerran pari kuussa.

 
Päätalon ilmoitustaulu
Keskusteltiin ilmoitustaulun sisällöstä.
 
Vuosijuhla- ja sitsituliaiset
Päätettiin Boomin vuosijuhlalahjan budjetiksi 50 euroa.
Päätettiin Managerin vuosijuhlasitsilahjan budjetiksi 10 euroa.
Päätettiin Indecsin vuosijuhlasitsilahjan budjetiksi 20 euroa.
 
Juhla- ym. edustustapahtumiin osallistumisen kompensointi
Päätettiin, että

Tampereen ainejärjestöjen akateemisiin vuosijuhliin osallistumismaksusta korvataan 50
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Tampereen ainejärjestöjen akateemisiin vuosijuhliin osallistumismaksusta korvataan 50
% Staabin edustajille,
Tampereen ainejärjestöjen vuosijuhlasitseille osallistumisesta korvataan 50 % Staabin
edustajille, ja
Sisarainejärjestöjen ja saman alan ainejärjestöjen sitseille osallistumisesta korvataan 50
% Staabin edustajille.

Ehtona on, että Staabin hallitukselle on esitetty virallinen kutsu joko sähköpostitse tai
paperilla.
 
Muut esille tulevat asiat

Himosexculle on vielä 7 paikkaa jäljellä ja paikat pitäisi saada täyteen mahdollisimman
pian. Staabin pitää joka tapauksessa maksaa osallistumispaikoista Luupille 20x 24
euroa. Perjantaihin asti yritetään saada staabilaisia (ja spatikaaneja) lähtemään ja
viikonloppuna sitten ylimääräiset paikat laitetaan yleiseen jakoon.
Toimiston siisteys: päivystäjät huolehtivat, että toimisto pysyy kuosissa.

 
Kokouksen päättäminen
Kokous päätettiin klo 20:55.

 
 
Tampereella ___ . ___ . 2013

 
 
 
______________________________ _____________________________
Aake Pihlainen   Tiina Riihilahti
puheenjohtaja   sihteeri
 
 
______________________________ _____________________________
Mikki Paulamäki   Frans Duldin
pöytäkirjantarkastaja  pöytäkirjantarkastaja
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